ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻠﺠﻮء وﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد
»اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ«
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺮدود ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن

وﺣﺪة اﻟﱰﺟﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺸﺔ
 19ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

ً

ّ
ُ

ً

ّ
ٍ

ِ

ّ

املحتويات
ملخص تنفيذي 3 .......................................................................................................................
مقدمة 4 ...................................................................................................................................
الجانب النظري :شرح التباين ما دون الوطني في سياسة الالجئين 8 .................................................
العلوم السياسية؛ مستويات التحليل 8.......................................................................................................
االقتصاد السياس ي؛ املصالح 10 ..................................................................................................................
علم االجتماع السياس ي؛ الهوية11 ...............................................................................................................
نظرية االختالف /التباين املحلي 12 ..............................................................................................
األردن 17 ..................................................................................................................................
االختالف /التباين ما دون الوطني 24 ............................................................................................
لبنان 30 ...................................................................................................................................
االختالف /التباين ما دون الوطني 33 ............................................................................................
تركيا 37 ....................................................................................................................................
االختالف /التباين ما دون الوطني 43 ............................................................................................
الخالصة 57 ..............................................................................................................................

1

Local Politics and the Syrian Refugee Crisis

عنوان املادة األصلي باللغة اإلنكليزية

،ألكسندر بيتس وعلي علي وفوليا ميميش أوغلو
Alexander Betts, Ali Ali and Fulya Memisoglu
مركز دراسة اللجوء وجامعة أوكسفورد
REFUGEE STUDIES CENTER and UNIVERSITY OF OXFORD

اسم الكاتب

مصدراملادة األصلي

https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-thesyrian-refugee-crisis-exploring-responses-in-turkey-lebanon-and-

رابط املادة

jordan
2017  نوفمبر/ تشرين الثاني24

تاريخ النشر

أحمد عيشة

املترجم

2

ملخص تنفيذي
من أجل شرح الردود أو االستجابات تجاه الالجئين السوريين ،من املهم فهم السياسة ضمن البلدان
املضيفة الرئيسة .وهذا ينطوي على النظر إلى ما وراء العواصم لدراسة التباين في الردود في املستوى املحلي.
ً
اتبعت تركيا ،ولبنان ،واألردن مسا ًرا متماثال مع تطور األزمة .استهل كل منهم األزمة في عام  2011بتار ٍيخ
ً
خصوصا بحلول تشرين األول /أكتوبر  ،2014مع
من االنفتاح النسبي على السوريين ،ثم زادوا التقييدات
اتفاقات ثنائية مع االتحاد األوروبي في أوائل عام .2016
تزايد تهديد داعش ،وقبل التوصل إلى
ٍ
ً
اختالفا أو ً
تباينا ً
مهما ما دون وطني .الستكشاف هذا ،سندرس
هذه املسارات املشتركة -مع ذلك -تخفي
سياقات محلية في ٍّ
كل من البلدان الرئيسة :غازي عنتاب ،وأضنة ،وأزمير في تركيا؛ سحاب ،والزرقاء،
ثالثة
ٍ
ٍ
واملفرق في األردن؛ واملناطق ذات األغلبية املسيحية ،والشيعية ،والسنية في لبنان.
كل بلدٍّ ،تب ْ
ً
تقييدا بصورة ٍّ
ً
في ٍّ
نسبية تجاه
استيعابا أو
سياسات أكثر
نت بعض املحافظات والبلديات
ٍ
الالجئين السوريين .املجموعات الرئيسة من العوامل التي يبدو َّأنها تتوسط هذا تتعلق بالهوية واملصالح،
ولكن تتعلق ً
ْ
أيضا بشخصيات رؤساء البلدية.
ٍّ
ً
ُ
ترحيبا ،وفي األمكنة األخرى ،حيث املناطق
األكثر
السنية التي تحدثنا إليها هي
في لبنان ،كانت البلديات
ً
َّ
ترحيبا ،بينما في املناطق املسيحية تتنوع عبر موشور النظر
األقل
الشيعية التي يديرها حزب هللا ،كانت
ً
أهمية بسبب الهوية السنية الغالبة لالجئين السوريين؛ الذين ٍّ
يعدهم حزب
إليهم .وقد تكتسب الطائفية
ً
هللا املتحالف مع نظام األسد خطأ أو ً
صوابا ٍّأنهم مؤيدون للثورة السورية .ومع ذلك ،فقد كانت الديناميات
َّ
شكل هذا ً
أيضا ،واألهم من ذلك ،شخصيات رؤساء البلديات املعنيين.
الطبقية من
ً
انفتاحا ً
نسبيا ،يليها سحاب ،ثم الزرقاءَّ .إن دور
في األردن ،في مستوى املحافظة ،كانت املفرق أكثر
مؤثرا .ولكن ً
االنتماء القبلي ،والعالقة التاريخية بين املنطقة والسوريين كان ً
أيضا كان هناك تصورات عن
الفرص االقتصادية ،وبالنسبة إلى النخب املحلية التي تبحث عن موارد من الحكومة املركزية.
ً
في تركيا ،كانت بلدية غازي عنتاب ،تليها أضنة ،ثم أزمير ً
نسبيا األكثر نشاطا في تقديم الدعم التكميلي
لالجئين .يبدو َّأن السياسة الحزبية قد ٍّأدت دو ًرا ً
اف مختلفة في السلطة البلدية لها
مهما ،مع وجود أطر ٍ
وجهات نظر مختلفة .إلى جانب ذلكٍّ ،أدت املصالح التجارية ً
أيضا ،مع رجال األعمال املحليين ،وغرف
ً
التجارة أهمية خاصة في غازي عنتاب.
ٌ
يزعم التقرير َّأن التحليل السياس ي -في مستويات الحكم جميعها -يهتم بحماية الالجئين .وهناك حاجة
إلى تعزيز القدرة على التحليل السياس ي في إطار نشاط املنظمات اإلنسانية.
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مقدمة
َّإن حماية الالجئين ٌ
شأن سياس ٍّي بطبيعته .مع َّأن القانون الدولي ،والقيم الدولية ،يؤثران ً
حتما في
قرارات الحكومات حول كيفية االستجابة لالجئين ،وكذلك السلطة واملصالح .ثم َّإن التزام الدول املضيفة
واملانحة بتقديم املساعدة ،والحماية ،وتوفير الحلول لالجئين تتمحور جميعها حول ما إذا كانوا ينظرون إلى
الالجئين بوصفهم ً
عبئا ،وإلى أي مدى يرون األمر ً
مفيدا في العالقة على األمن ،ونتائج التنمية ،على سبيل
ً
تقريبا في ٍّ
جانب من جوانب عمل نظام الالجئين :من
كل
املثال .يمكن العثور على األدلة على هذا األمر
ٍ
تخصيص املانحين لإلسهامات اإلنسانية في قرارات إعادة التوطين بالنسبة إلى قرارات الدول املضيفة بشأن
ما إذا كان سيتم توفير الحريات االجتماعية ،واالقتصادية ،لالجئين.
ً
أحيانا إلى القدرة على املشاركة بما يكفي مع هذه السياسة.
مع َّأن املنظمات اإلنسانية الدولية تفتقر
ينص النظام األساس ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ،لعام  1950على َّأن" :عمل املفوض السامي

وغير سياس ٍّي ً
واجتماعيُ ،
ٍّ
ٌّ
وقت مبكر من أيام الحرب الباردة
إنساني،
هو
تماما" .هذا البند -الذي صيغ في ٍ
ٍّ
ً
من أجل ضمان ْأن ُينظر إليه على ٍّأنه ُ
أيديولوجيا– كثيرا ما جرت اإلساءة بتفسيره على أنه يحظر
منحاز
غير
ٍ
ً
التحليل ،واملشاركة في السياسة التي تحدد أوضاع الالجئين .على سبيل املثال ،مقارنة بالخبرة القانونية أو
ً
التشغيلية ،لم ُتعد العلوم السياسية ً
مجاال ً
مهما من الخبرات ،أو الكفاية املهنية في عمل املنظمة.
أبدا
ٌ
ُ
"عمل منهي" أو "ما يفعل ممثلو البالد بطبيعتهم" .ومع ذلك ،هناك فرق رئيس بين
االفتراض هو أنها ذات ٍ
َ
ً
تتخذ ً
"مسيسة" ْ
ً
أيديولوجيا ،في حين ٍّإن هذا األخير
موقفا
وأن "تشارك في السياسة" .األول يعني ْأن
كونها
ً
يتعلق بتقديم قدرة تحليلية.
ً
ً
وعدسات لتدرك وتفهم من خاللها سلوك
أدوات تحليلية،
سياسيا يعني ْأن تمتلك
ْأن تكون مشاركا
ٍ
ٍ
ً
النخبة صانعة القرار .في ما يتعلق بالسلطةَّ :
أي الجهات الفاعلة مهمة في التأثير ،وتشكيل نتائج خاصة؟
وفي ما يتعلق باملصالح :ما ٍّ
يحفز الخيا ات التكتيكية أو اإلستراتيجية التي يصنعونها أو ٍّ
يحددها؟ ْأن تكون
ر
قاد ًرا على اإلجابة على هذه املسائل املتعلقة بصانعي السياسات .إذا عرفنا الالعبين الرئيسين ،وصاحبي
الفيتو الذين يصوغون جدول األعمال ويضعونه ،والتفاوض ،وتنفيذ الخيارات السياسية ،سنمتلك بدورنا
ً
عملية متعمقة لتحديد
منهجياَّ ،إن اإلجابة عن تلك األسئلة تعتمد على تعقب
الوسائل للتأثير في النتائج.
ٍ
النتائج التي شكلت من ُبنى وجها ٍت فاعلة خاصة ،وتحديد أسباب اختالف النتائج في غياب تلك املتغيرات.
عاملياً .
أدوات تحليلية قابلة للتطبيق ً
حسنا فعلت،
سياق محدد وأكثر من ذلك
ٍ
تتطلب العمل بين معرفة ٍ
ً
ٍّ
ْ
قد ٍّ
نظرة ثاقبة حول ٍّ
أي أشكال النفوذ الخارجي يمكن أن يقدم نتائج أفضل لالجئين.
يقدم هذا
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ً
ً
إلحاحا التي يجب ْأن تكون مفهومة هي سياسة الدول املستضيفة لالجئين ،والقريبة
السياسة األكثر
واليات متاخمة لبلدهم األصلي.
من أماكن النزوح الرئيسة .ما يزال حوالى  90في املئة من الجئي العالم في
ٍ
ٌ
متركز جغر ً
ٍّ
افيا :تستضيف فقط  10دو ٍل  60في املئة من الالجئين في العالم ،وهي :تركيا ،ولبنان،
والتحدي
واألردن ،وإيران ،وباكستان ،وأوغندا ،وكينيا ،وإثيوبيا ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية(.)1
حماية ،وحلو ٍل أفضل لالجئين ،ومن ثم ْأن تكون قاد ًرا على التأثير في صنع
األساس في الحصول على
ٍ
القرار السياس ي في هذه البلدان ،في أن :تحترم عدم اإلعادة القسرية ،وتتيح الفرص لالندماج االجتماعي
ٍّ
أمر صعب ً
املحلي في املدى الطويل .وهذا ُّ
نظرا إلى َّأن
واالقتصادي ،وربما ،عند الحاجة ،التفكير بالتكامل
ً
هذه البلدان ً
أعداد كبيرة من الالجئين.
تحديات أمنية ،وإنمائية كبيرة متعلقة باستضافة
كثيرا ما تواجه
ٍ
ٍ
ً
َّ
ولكن سياسات هذه الدول املضيفة مختلفة ،وتتغير بحسب نموذج النظام :فقد تكون ديمقراطية ،أو
استبدادية ،أو استبدادية تنافسية.
ٌ
تبعية أو استقالل زائد ،أو تشاركَّ .إن بنى الهوية
عالقات مختلفة مع املجتمع الدولي،
قد تكون لديهم
ٍ
الخاصة يمكن ْأن ُت ٍّ
عزز السلطة بطرائق معينة :العرق ،أو الدين ،أو القربى ،على سبيل املثال .قد تشغل
ً
اقتصادات ريعية ،وهذا قد يكون
مواقع مختلفة في االقتصاد العاملي :سواء أكانت زراعية أو صناعية ،أو
ٍ
ً
بات مختلفة
متعلقا بوجود سلوك وراثي ،أو
بدوره
باحث عن الريعية من النخب .قد يكون لديها مقار ٍ
ٍ
للهجرة :قومية ،أو تنموية ،أو ليبرالية جديدة ،على سبيل املثال ،التي تشكل األوضاع التي ُينظر فيها إلى
ً
تهديدا أو فرصة.
وجود غير املواطنين ،بوصفهم
ً
ً
ومع ذلكَّ ،
فإن سياسات الالجئين ليست مشكلة حتمية من خالل هذه املتغيرات في املستوى الكلي .وال
ً
ً
نتيجة ملا يحدث في العواصم .إن النظر في سياسة نيروبي ،وأنقرة ،أو بانكوك سيخبركم ً
كثيرا
حصريا
هي
عن سياسة الدول املضيفة .على الرغم من ٍّأن استضافة الالجئين الحضريين ً
غالبا ما تحدث في املناطق
الجغرافية النائية ،القريبة من الحدود الدولية .ومن ثمٍّ ،
فإنها ً
جموعة من الجهات
غالبا ما تنطوي على م
ٍ
ٌ
الفاعلة ،والبنى ما دون الوطنيةَّ .إن سياسة الالجئين هي سياسة "محلية" .ومناطقية وإقليمية ،وفي كثير
من األحيان تكون سلطات البلدية أساسية.
ٍّ
ً
تهديدا ال يشكل فقط السياسات املحلية ،ولكن
سواء كانوا ينظرون إلى الالجئين بوصفهم فرصة أم
ً
ٍّ
بغض النظر عن التشريعات الوطنية والسياسات
أيضا إنشاء السياسة الوطنية (والدولية) وتنفيذها.
العامةَّ ،
فإن ممارسة كل ش يء من تحديد وضع الالجئ إلى الحق في العمل تتأثر بالسياسات ما دون الوطنية.

( )1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ( ،)2017اتجاهات عاملية  -التشريد القسري في عام ( 2016جنيف :مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئين).
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لسياسة وطنية مشتركة،
مالحظة بسيطة :حتى عندما يكون هناك إطا ًرا
والدليل على ذلك ينبع من
ٍ
ٍ
يوجد في كثير من األحيان ً
تباينا ما دون وطني في املمارسة والتنفيذ.
ٍ
من أجل إثبات األهمية التحليلية للمستوى ما دون الوطني ،يستكشف هذا التقرير السياسة "املحلية"
لحماية الالجئين في سياق أزمة الالجئين السوريين .منذ عام ٍّ ،2011
تسب َب الصراع في سورية نزوح أكثر من
 12مليون شخص ،حوالى  6ماليين منهم الجئين .في حين َّإن "أزمة الالجئين األوروبية" في عام  ،2015لفتت
ٍّ
سوري سافروا إلى أوروبا ،األغلبية الساحقة من الالجئين السوريين فروا إلى الدول
االنتباه إلى حوالى مليون
املجاورة ،ال سيما تركيا ( 3.2مليون) ،ولبنان (مليون) ،واألردن (.)2()654،000
ً
كانت هناك قواسم مشتركة بين استجابة ٍّ
بلد لذلك التدفق الجماعي :استجابة سخية في البداية
كل ٍ
وأشكال
بين عامي  2011و ،2014ثم تحو ٍّل نحو التقييد مع ظهور عنف داعش منذ أواخر عام ،2014
ٍ
مختلفة من "صفقة" مالية مع أوروبا في أوائل عام  2016لضمان استضافة مستمرة .ومع ذلك ،هناك
اختالفات رئيسة بين البلدان ،وبصورة حاسمة ،داخلها.
ٍ
ٍّ
ً
اعتمادا على
نحن نركز على فهم السياسة الكامنة وراء استجابة هذه البلدان املضيفة الرئيسة الثالثة.
ً
جميعا ،ونتفحص )1 :مسار استجابة َّ
بلد مع التدفق
عمل ميداني ،ومقابالت النخبة في البلدان الثالثة
كل ٍ
ٍ
السوري بين عامي  2011و2016؛ و )2االختالف في االستجابة في املستوى ما دون الوطني داخل َّ
كل بلد.
إضافة إلى جمع البيانات في مستوى العاصمة ،ونركز على ثالثة مواقع مختلفة في كل بلد مضيف .في تركيا،
ٍّ
ٍّ
نركز على إزمير ،وغازي عنتاب ،وأضنة .وفي األردن ،نركز على املفرق ،وسحاب ،والزرقاء .وفي لبنان ،نركز
على املجاالت ذات األغلبية املسيحية ،والسنية ،والشيعية ذات العالقات التاريخية املختلفة مع سورية
واملهاجرين السوريين.
بينما نجد القواسم املشتركة في مسارات السياسات الوطنية للدول الثالث ،نجد ً
أيضا التباين في
ٌ
انفتاح وتسامح
املستوى ما دون الوطني ،سواء في البلدية أو في مستوى املحافظات .في بعض املناطق هناك
مع الالجئين أكبر من مناطق أخرى.
ويبدو أن مجموعتين عريضتين من العوامل قد شكلتا هذا االختالف في املستوى ما دون الوطني :الهوية،
واملصالح .كانت العوامل الرئيسة القائمة على الهوية هي األحزاب السياسية (تركيا) ،والقبائل (األردن)،
والطائفية (لبنان) .وفي الوقت نفسه ،من حيث املصالحَّ ،
فإن النخب داخل السياسة املحلية اشتركت في
بحا من ٍّ
ً
اعتمادا على ما إذا كانوا قد حققوا ر ً
عد الالجئين السوريون
بعض األحيان في ريادة األعمال السياسة
ً
تهديدا أو فرصة.
( )2االستجابة اإلقليمية تجاه الالجئين السوريين ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ،بوابة تبادل املعلومات
املشتركة بين الوكاالت .متاحة على املوقع:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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ً
صلة بفهم
لحالة محددة ذات ٍ
واإلسهام املقصود من هذه الورقة ذا شقين .أوال ،إنها تسعى لتقديم رؤى ٍ
االستجابة اإلقليمية لتدفق الالجئين السوريينً .
وثانيا ،فإنها تبدأ في تقديم الكيفية التي يمكن بها لصانعي
أدوات تحليلية أفضل لتحديد الفرص للتأثير في سياسات الالجئين ما دون
السياسات ،واألكاديميين تطوير
ٍ
ً
ُ
نظرة عليها .لكي نبلور هذه اإلسهامات ،قسمت الورقة إلى خمسة أجز ٍاء رئيسة :أوال ،تقديم
الوطنية وإلقاء ٍ
إطار نظر ٍّي لفهم سياسة أزمة الالجئين السوريين؛ ثم تطبيق هذا اإلطار للنظر تحد ًيدا في ٍّ
كل من تركيا،
ٍ
ٍ
ولبنان ،واألردن ،قبل أن تختتم بتحديد الحالة ،وأكثر من ذلك اآلثار العامة.
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الجانب النظري :شرح التباين ما دون الوطني في سياسة الالجئين
سؤال البحث املركزي املستكشف في هذه الورقة هو :ما سبب االختالف أو التباين ما دون الوطني في
إطار مثاليْ ،
سياسات الالجئين؟ ولتوضيح التباين ما دون الوطني في تنفيذ السياسات ،ال يوجد ٌ
ولكن يمكن
ْ ُ َ
عدد من املصادرً .
جنبا إلى جنب ،املناظير الثالثة الخاصة -العلوم السياسية،
أن تستنتج رؤى مختلفة من ٍ
واالقتصاد السياس ي ،وعلم االجتماع السياس ي ،تقدم رؤى تكميلية ،مع كل نقاط القوة والضعف الخاصة.
ً
ً
ُ
كل منظور ،يمكننا ْأن نستنتج ً
شيئا ،وعندما نجمعها ً
عبر ٍّ
صورة أكثر اكتماال لدور
جنبا إلى جنب ،تقدم
ٍ
السياسة ما دون الوطنية في تشكيل النتائج بالنسبة إلى الالجئين.

العلوم السياسية؛ مستويات التحليل
لقد ٍّ
أدوات مفيدة للتفكير في كيفية َّأن السياسات واملعايير الدولية نفسها
طورت العلوم السياسية
ٍ
يمكن ْأن ُتظهر ً
تباينا في النتائج في املستوى الوطني .وبعبارة أخرىٍّ ،
انطالق لدراسة كيفية
فإنها توفر نقطة
ٍ
ٍ
مستويات عاملية إلى وطنية إلى محلية .هذا السؤال يكمن في تقاطع العالقات الدولية
ترجمة السياسات من
ٍ
ً
ً
مع السياسة املقارنة .تقدم "مستويات التحليل" إطا ًرا لتحديد ما إذا كانت نتيجة أو حصيلة تجريبية هي في
ُ
ً
بشكل رئيس لفهم سياسة الحرب
املقام األول نتيجة للمتغيرات الدولية ،أو الوطنية أو املحلية( .)3ق ٍّدمت
ٍ
ً
الباردة ،من خالل تقويم ما إذا كانت نتيجة معينة جرى تشكيلها نتيجة تغييرات في مستوى النظام ،أو
مستوى السياسة الوطنية ،أو صنع القرارات الفردية.
وقد وضعت في ما بعد لتأخذ بالحسبان في ما دعاه روبرت بوتنام "لعب ذات مستويين" :دراسة
التفاعالت أو التشابكات الدولية واملحلية ،التي أصبحت في ما بعد الدعامة األساس للعالقات الدولية(.)4
لقد أدركت الورقة حول "الحوكمة متعددة املستويات" ،املطبقة بصورة ملحوظة على االتحاد
األوروبي ،أهمية التشابكات ما دون الوطنية مع الوطنية مع العاملية(.)5

( )3سينغر" ،)1961( ،مشكلة مستوى التحليل في العالقات الدولية" ،السياسة العاملية.77-92 :)1( 14 ،
( )4غوريفيتش" ،)1978( ،الصورة الثانية معكوسة :املصادر الدولية للسياسة املحلية" ،املنظمة الدولية 881- :)4( 32
 ،912ورافشيك" ،)1995( ،أخذ األفضليات بجدية :نظرية ليبرالية للسياسة الدولية" ،املنظمة الدولية 513- :)4(51
 ،553ميلنر ،)1997( ،املصالح واملؤسسات واملعلومات :السياسة املحلية في العالقات الدولية (برينستون :مطبعة جامعة
برينستون).
( )5ليسبيت ،وغاري" ،)2003( ،كشف الدولة املركزية ،ولكن كيف؟ أنواع الحوكمة متعددة املستويات" ،مجلة العلوم
السياسية األمريكية 243-233 :)2( 97؛ وبياتوني" ،)2009( ،الحوكمة متعددة املستويات :تحليل تاريخي ومفاهيمي"،
التكامل األوروبي (.163-180 :31 )2
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ٌ
ٌ
اتجاه حديث في العالقات الدولية كيفَّ ،أن املعايير الدولية -بما في ذلك تلك املتعلقة
لقد كشف
بحقوق اإلنسان ،وقانون الالجئينً -
غالبا ما تختلف في تنفيذها على الصعيدين الوطني واملحلي وملاذا
تختلف.
فينيمور وسيكينك  ،Finnemore and Sikkinkعلى سبيل املثال ،يبينان كيف َّأن معايير حقوق
اإلنسان تنتشر من الصعيد الدولي إلى املستويات الوطنية ،متفحصان دور املستثمرين ،بما في ذلك الجهات
الفاعلة في املستوى الوطني ،في تشکیل النتائج(.)6
يمض ي أتشاریا  Acharyaبھذه الخطوة أبعد من خالل تحديد عملية "إضفاء الطابع املحلي" ،إذ ً
غالبا
ً
ٌ
سمات إقليمية أو محلية محددة ،سرعان ما تصبح متغيرة في تفاعالتها مع
ما يكون للمعايير الدولية
سياقات ثقافية محلية (.)7
وفي الوقت نفسه ،فقد درس بيتس وأوركارد  ،Betts and Orchardتنفيذ القاعدة /املعيار على الصعيد
الوطني ،مبينين َ
لم ٍّأن املعايير اإلنسانية الدولية نفسها ،بما في ذلك معايير الالجئينً ،
غالبا ما تؤدي إلى
سياقات مختلفة (.)8
سات مختلفة جذرًيا في
ٍ
ممار ٍ
َّإن قوة هذا القسم من ورقة العلوم السياسية هي إدراكها َّأن القرارات في أعلى مستويات الحكم ليس
لها ٌ
مستويات دنيا من الحكم .من أجل فهم آليات االنتقال عبر مستويات الحكم ،يجب
آثار واحدة عند
ٍ
فهما ً
علينا ْأن نمتلك ً
دقيقا للسياسة الوطنية ،وما دون الوطنية ،وفهم كيفية َّأن االستعداد ،والقدرة على
سياق ثقافي ،وسياس ي.
تنفيذ القواعد /املعايير ،والسياسات تجري عبر ٍ
ً
أساسا االنتقال من املستويات الدولية إلى
ومع ذلك ،فإن نقاط الضعف في هذه الورقة هي )1 :تدرس
كثيرا ما ٍّ
ً
أساسا على املعايير ،ومن ثم ً
تشدد على دور املحاكم ،والبيروقراطية الحكومية
الوطنية؛  )2تركز
ٌ
بوصفهم وسطاء؛  )3في بعض األحيان لديها آليات محددة ،وهزيلة لالنتقال عبر املستويات.

( )6فينيمور ،وسيكينك"،)1998( ،ديناميات املعيار الدولي والتغير السياس ي" ،املنظمة الدولية .887-917 :)3( 53
( )7أشاريا ،أي (" )2004كيف تنتشر األفكار؟ ماهي معايير املواد؟ التوطين املعياري والتغيير املؤسس ي في األقليمية
اآلسيوية" املنظمة الدولي 275 -139 :)2( 58
( )8بيتس ،آي وأورجارد ،بي ( ،)2014التنفيذ في السياسة العاملية :كيفية تغيير املمارسات الدولية (أوكسفورد :جامعة:
أوكسفور).
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وسط بيروت ،لبنان

االقتصاد السياس ي؛ املصالح
ٌ
َّإن تحليل االقتصاد السياس ي هو مقاربة بديلة .وبعبار ٍة بسيطة ،تحاول هذه املقاربة ْأن تشرح نتائج
لوحظت من خالل سؤال "من يفوز؟" وهي ٍّ
تعد َّأن السياسة ال تنفصم عن االقتصاد .وتؤكد أهمية املصالح،
وعالقات القوة عند ٍّ
أي مستوى من التحليل ،بما في ذلك املستوى ما دون الوطني.
ٍّ
ً
عادة على التفاعل بين ُ
البنى املحفزة التي أنشأتها املؤسسات ،ودورها في تشكيل
وتركز مثل هذه املقاربة
سلوك الفاعل .وتعتمد على افتراض لـ "جهات فاعلة عقالنية" (أي النخبة صانعة السياسات التي تسعى
لتعظيم املكاسب الفردية) .وتستكشف املقاربة ما إذا كان ،وكيف يمكن للتغييرات التي تطرأ على البنى
املحفزة املؤسسية أن ٍّ
تغير السلوك الفردي ،والجماعي .يمكن أن تستند البنى إلى التحفيز أو اإلكراه
(سياسة العصا والجزرة).
لقد استندت هذه املقاربة أيضا إلى إطار محض عقالني لتشمل ً
أطرا بديلة ،وأساسية مثل التحليالت
ٍ
ً
تركيز أكبر على السلطة بدال من املصالح املحضة .على سبيل املثال ،تميل املقاربة املاركسية
املاركسية ،مع ٍ
لتأكيد كيفية تأثير رأس املال العاملي في السياسة .لقد تبنى عدد من العلماء والباحثين مقاربة االقتصاد
السياس ي هذه للنظر في كيفية تشكيل املصالح املادية للنتائج أو تأطيرها في نظام الالجئين(.)9
( )9كاستليز ،)2004( ،ملاذا فشل سياسات الهجرة" ،دراسات عرقية وعنصرية 205-227 :)2(27؛ تشيمني،)1998( ،
الجغرافية السياسية لدراسات الالجئين :نظرة من الجنوب " ،مجلة دراسات الالجئين 350-374 :)4(11؛ ودوفيلد،
( ،)2001الحوكمة العاملية والحروب الجديدة :دمج التنمية واألمن (لندن :كتب زد).
10

ً
ٍّ
ً
منظما لكيفية استجابة الجهات
َّإن نقاط القوة في مقاربة االقتصاد السياس ي هي َّأنها توفر تحليال
الفاعلة للبنى ٍّ
املحفزة ،ويمكن ْأن تعمل في ٍّ
أي مستوى من التحليل .ومع ذلك ،قيودها هي أنها )1 :كثي ًرا ما
اضات عقالنية حول سلوك الفاعل ما قد تهمل دور املتغيرات الثقافية؛ و )2أكثر متغيراتها
تعتمد على افتر ٍ
ً
سيرورة عملياتية منهجية.
أهمية ،ذات تركيز على السلطة ،غالبا ما تكون صعبة أمام
ٍ

علم االجتماع السياس ي؛ الهوية
فهم أوسع
لقد اعتاد علم االجتماع بتزايد على دراسة السياسة ،القوانين واملؤسسات( .)10فهو يميل نحو ٍ
"للسياسة" بوصفها ً
جزءا ال يتجزأ من الثقافة .بالنسبة إلى علماء االجتماع ،وبخاصة منذ "التحول الثقافي"
ً
ْ
نطاق أوسع لنتفهم السياق
ال يمكننا حتى أن ننظر إلى عالم "السياسة" ما لم نتمكن أن نلقي نظرة على ٍ
التاريخي ،والثقافي األوسع الذي يعمل فيهَّ .إن عالقات القوة ،وتفاهمات املصالح ،وتفسير املعايير هي
ٍّ
بالنسبة إلى علماء االجتماع السياس ي -تار ً
يخيا وثقافيا غير مؤكدة؛ وبعبار ٍة أخرى ،ال يمكن فهمها بصرف
النظر عن الزمان واملكان اللذين تعمل فيهما.
ً
خصوصا ،والطرق التي تتقاطع فيها :العرق،
ويأخذ علم االجتماع السياس ي في الحسبان دور الهويات
سة :النظر في
والطبقة ،والجنس ،والجنسية ،والدين على سبيل املثال .وهو يدرس السياسة بوصفها ممار ٍ
التشريع اليومي للسياسة وكذلك ببساطة في املؤسسات املجردة أو البيانات السياسية(.)11
بذلك املعنى ،فمن املرجح ْأن يكشف عن رؤى محببة في كيفية تفاعل السياسة مع التجارب الحية.
نحو متزايد في
ففي السنوات األخيرة ،استخدمت األساليب اإلثنوغرافية املستمدة من األنثروبولوجيا على ٍ
العالقات الدولية(.)12
ً
جزء من السبب لذلك كان عدم رضا منهجي من شبه استحالة وتجريد "عالقات دولية نظرية" ،ورغبة
تفحص نقدي للعالقة بين العمليات الحكومية البينية ،واملمارسات "على أرض الواقع" .على سبيل املثال،
في
ٍ
ٌ
ً
مؤخرا يستكشف كيفية َّأن القوات الدولية لحفظ السالم وبنائه في شرق جمهورية
كان هناك بحث
الكونغو الديمقراطية قد أدت إلى نتائج فاسدة ً
غالبا ما تحيد عن النيات املعلنة لصانعي السياسات العامة
ملواجهات معقدة بين "الدولي" و"املحلي"(.)13
ونتيجة
الدولية،
ٍ
ٍ
( )10ناش .)2010( ،علم االجتماع السياس ي املعاصر :العوملة والسياسة والسلطة (لندن :وايلي -بالكويل).
( )11بوليوت" ،)2008( ،منطق املمارسة العملية :نظرية ممارسة ملجتمعات أمنية" ،املنظمة الدولية .257-288 :)2(62
( )12هوفمان ،)2016( ،مهاجرون عراقيون في سورية :األزمة قبل العاصفة (سيراكيوز ،نيويورك :مطبعة جامعة
سيراكيوز).
( )13أوتسير ،)2010( ،املشكلة مع الكونغو (كامبريدج :مطبوعات جامعة كامبريدج)؛ وبادون-رودس ،)2015( ،االنحياز
لحفظ السالم :الحياد ومستقبل األمم املتحدة (أكسفورد).
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ٌ
فحصت دراسة أخرى املستويات املختلفة لسيادة الدولة السورية ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئين ،واملنظمات اإلنسانية الدولية غير الحكومية في سورية ،على النحو الذي شهده الالجئون
العراقيون بين  2003و.)14(2010
َّإن نقاط قوة مقاربات علم االجتماع السياس ي أو األنثروبولوجيا السياسية هي َّأنها يمكن ْأن تغوص في
املحلي .ويرجع ذلك ً
ٍّ
جزئيا إلى َّأنه غالبا ما تستخدم العمل
نظرة دقيقة في السلوك السياس ي
العمق ،نحو ٍ
امليداني ،ومالحظة املشاركين منهجية ،وفي جزئها اآلخر ألنها تلفت االنتباه إلى املفهومات واملتغيرات ،مثل
ٍّ
تقلل العلوم السياسية السائدة من قيمتها .ومع ذلكٍّ ،
فإن ضعف هذه املقاربة هوَّ :إن نقاط
الهوية ،التي قد
قوة مقاربات علم االجتماع السياس ي أو األنثروبولوجيا السياسية هي َّأنها يمكن ْأن تغوص في العمق ،نحو
جزئيا إلى َّأنه ً
املحلي .ويرجع ذلك ً
ٍّ
غالبا ما تستخدم العمل امليداني،
نظرة دقيقة في السلوك السياس ي
ٍ
ومالحظة املشاركين منهجية ،وفي جزئها اآلخر ألنها تلفت االنتباه إلى املفهومات واملتغيرات ،مثل الهوية التي
ٍّ
تقلل العلوم السياسية السائدة من قيمتها .ومع ذلكٍّ ،
فإن ضعف هذه املقاربة هو أنها )1 :قد تكون
قد
ٍّ
ً
مقاومة للتحليل املقارن ،وً )2
غالبا ما تكون تجريبية ،واستقرائية في املقاربة ،ومن ثم تقلل من نطاق نموذج
التعميم ٍّ
املجرد املرغوب من صانعي السياسات.

نظرية االختالف /التباين املحلي
ً
ُ
نظرية نهائية تفسر االختالف /التباين السياس ي ما دون الوطني .وبدال من ذلك،
هدفنا ليس لتقديم
ٍ
إطار تجريبي مبسط ُيمكنه ْأن يلقي الضوء على أنواع العوامل التي تفسر التباين/
فإنه من أجل البدء ببناء ٍ
االختالف ما دون الوطني ،ومن ثم يكون لها دو ٌر مفيد في ترجمة الفرص والقيود الواضحة لصانعي
السياسات العامة الدولية .نعتمد ما يدعيه علماء االجتماع بـ" :بناء النظرية" بدال من "مقاربة "اختبار
النظرية" :نسعى لالعتماد على األوراق والبحوث املوجودة املذكورة أعاله بطريقة تتناغم مع ،املادة
التجريبية التي جمعت في بحثنا وتنظمها.
ً
إسهاما لتقدمه ،على الرغم من ٍّأنها ال ٍّ
ً
تقدم
نقترح ٍّأن كال من األوراق والبحوث املذكورة أعاله تمتلك
ً
صورة كاملة عند تطبيقها لوحدها .نحن بذلك نعتمد مقاربة "مستويات التحليل" ،ونستكشف التفاعل
بين املستويات العاملية والوطنية واملحلية.
ً
استنادا إلى بحثنا الخاص بسوريةَّ ،أن مجموعتين من العوامل مهمتين بترجمة سياسة الوساطة
نقترح،
فئات واسعة ً
كل مرحلة :الهوية واملصالح .هذه هي ٌ
جدا ،ويمكن للواحدة ْأن تشمل اآلخرينٍّ ،
في ٍّ
لكنها هي

( )14هوفمان ()2016
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ترجمة مؤطرة بين مستويات التحليل في الدول الرئيسة املستضيفة لالجئين
املجموعات التي تبرز بوصفها
ٍ
السوريين(.)15
ً
صعودا من املحلية إلى
نحن ندرك َّأن حلقات التغذية اإلرجاعية ستحدث في بعض األحيان ،تتحرك
الوطنية إلى الدولية .ومع ذلكَّ ،
فإن اهتمامنا الرئيس هو في عملية االنتقال "نحو األسفل" التي تعني َّأن
ٌ
سياقات خاصة ما دون الوطنية.
أشياء مختلفة في
السياسات الدولية والوطنية نفسها؛
ٍ
ويوضح الشكل ( )1هذا اإلطار التجريبي املبسط.
الدولي
الهوية

املصالح

الوطني
الهوية

املصالح

املحلي

الشكل ( :)1اإلطار النظري املتعلق بترجمة السياسات عبر مستويات التحليل
تطبيق على الحاالت الثالث

ً
ات متوازية .أوال ،في بداية األزمة
تظهر دراسات حالة البلدان الثالثة
تشابهات كبيرة .ولديهم مسار ٍ
ٍ
ً
السورية في عام  ،2011بدأ ُّ
بشكل
بسياسة منفتحة ومتسامحة تجاه السوريين الالجئين ،معتمدا
بلد
كل ٍ
ٍ
ٍ
ً
ٍّ
ٍّ
اتفاق
جزئي على سياسات
انفتاح تاريخي تجاه الهجرة السورية .سمح لبنان بفتحه هجرة دائرية بموجب ٍ
ٍ
ثنائي عام  1991مع سورية(.)16

( )15يتمثل التمييز الرئيس بين متغيرات "تأسيسية" (التي تعمل مع أنطولوجيا انعكاسية /تأملية) ومتغيرات "تقييدية"(التي
تعمل مع أنطولوجيا عقالنية).
( )16تشالكرافت ،)2009( ،القفص غير املرئي :عمال مهاجرون سوريون في لبنان .دراسات ستانفورد في املجتمعات
والثقافات الشرق أوسطية واإلسالمية (ستانفورد ،كاليفورنيا :مطبعة جامعة ستانفورد).
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سمح األ دن ،بحرية حركة تبادلية ،ولكن من دون الحق في العمل( .)17وعاملت تركيا السوريين ٍّ
بعدهم
ر
ٍّ
"ضيوف" ،معززة ذلك بالتشريع(.)18
ثانيا ،بعد سلسلة من نقاط التحول ،فرضت بعدئذ البلدان الثالثة ً
ً
قيودا على وصول الالجئين
ٍ
ً
ابتداء من تشرين األول /أكتوبر  .2014تتزامن نقطة التحول
السوريين إلى أراضيها ،وعلى حقوقهم وذلك
هذه مع زيادة النشاط املرتبط بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في سورية.
ً
صفقات مع البلدان املضيفة في أوائل عام
ثالثا ،في الدول الثالث جميعها ،وافق االتحاد األوروبي على
ٍ
ً
محاولة إلبقاء تلك البلدان مفتوحة أمام استضافة الالجئين .ولكن على الرغم من هذا االتساق
 2016في
ٍ
الظاهري ،يكشف ُّ
بلد عن تباين كبير ما دون الوطني في تنفيذ أطر السياسات التقييدية ملا بعد عام
كل ٍ
.2014
ً
عبر البلدان الثالثة ،يمكن العثور على التفسير األكثر أهمية لالختالف /التباين ما دون الوطني في
جة من االنفتاح على الالجئين املوجودين
العوامل املتعلقة بالهوية .في تركيا ،تهتم األحزاب السياسية ،بدر ٍ
ً
ً
موشور
انفتاحا) ،أو
اعتمادا على ما إذا كان تدار سلطات البلدية من حزب العدالة والتنمية (األكثر
وفق
ٍ
ً
تقييدا) .وفي لبنان ،تؤدي
حزب الحركة القومية ،MHP -أو حزب الشعب الجمهوري( CHP -األكثر
الطائفية دو ًرا ،مع املجتمعات املضيفة املسيحية ،والسنية ،والشيعية التي تشغل مواقف مختلفة ضمن
ً
أمرا ً
طيف "االنفتاح" .أما في األردن ،فاالنتماء القبلي يبدو ً
عالقات
وخصوصا مع قبائل أردنية لها
مهما،
ٍ
ً
ً
تاريخية ُ
وتسامحا مع املجتمعات السورية.
انفتاحا
أكثر
إضافة إلى الهوية ،هناك ٌ
عامل ثانوي يفسر االختالف ،وهو املصالح املادية .في تركيا ،في أكثر البلديات
ً
انفتاحا ،مثل أضنة ،وغازي عنتاب ،بما في ذلك غرف التجارة ،تؤدي دو ًرا ًّ
مهما في دعم إشراك /إدماج
اقتصادي لالجئين .وفي لبنان ،أهمية الطبقات :لم يكن السوريون أبناء الطبقة الوسطى الذين بحوزتهم
أس مال مقيدين برسوم اإلقامة ،والقيود املفروضة على الدخول ً
هنا باملوارد االقتصادية التي فرضها
ر
ر
لبنان بعد تشرين األول /أكتوبر  .2014السوريون األثرياء هم ً
أقل ً
أيضا ُّ
توقعا للتميز من اللبنانيين األغنياء
في البلديات التي فرضت -بصورة غير قانونية -حظر تجول ٍّ
ليلي على السوريين.

( )17تيرنر" ،)2015( ،شرح (الال) معسكرات الالجئين السوريين :األمن والطبقة وسوق العمل في لبنان واألردن' ،سياسات
متوسطية.386-404 :)3( 20
( )18ميميش أوغلو (" ،)2017الالجئون السوريون في تركيا :تحديات متعددة األوجه ،العبون متنوعون وسياسات
غامضة" ،سياسات متوسطية.1-22 :)3( 22 ،
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تركيا
نقطة البدء

ضيوف

نقاط تحول وصوال تفجيرات الريحانية 2013
التقييدات معارضة لالجئين في انتخابات
إلى
السياسية في أيلول /حزيران /يونيو 2014
تشرين األول  2014معرفة العدالة والتنمية بأنه
"مستمر" تشرين األول 2014

دور دولي في السياسة

اتفاق تركيا مع االتحاد
األوروبي في آذار /مارس
2016
األحزاب السياسية
غازي عنتاب (العدالة
والتنمية :متضامن)
أضنة (الحركة القومية،
تضامن انتقائي)
إزمير (الشعب الجمهوري:
غير متدخل)

األردن
لبنان
هجرة مفتوحة كبيرة حرية الحركة من دون
الحق في العمل
(1993-1991
اتفاق ثنائي)
فك ارتباط حزب هللا افتتاح مخيم الزعتري في
تموز 2012
2013
مديرية
جبهة افتتاح
هجمات
وزارة
املخيمات،
النصرة في لبنان
تشرين الداخلية ( )2013تنش ئ
سياسة
األول /أكتوبر لألمن مديرية شؤون الالجئين
السوريين
العام
إغالق الحدود في
حزيران /يونيو 2016
بعد هجمات إرهابية من
داعش
اتفاق لبنان في اتفاق األردن في شباط/
فبراير فبراير 2016
شباط/
2016
القبائل
الطائفية
املفرق (قرابة)
السنة (تسامح)
املسيحيين (خليط) سحاب (قرابة أقل لكن
حزب هللا (دوافع فرص اقتصادية)
الزرقاء (ال قرابة ونقص
أمنية)
في الفرص االقتصادية)

الرئيس
املصدر
لالختالف ما دون
الوطني في التنفيذ
ترتيب التجمعات من
كيفية
حيث
انفتاحها /كانت تجاه
السوريين (= 1
األكثر)
الطبقية
ثانوي األعمال /التجارة
مصدر
لالختالف
الجدول  .1توضيح األفكار واملقارنات الرئيسة التي تنبثق من البحث

15

املحلية
الحكومات
تبحث عن املوارد

أما السوريون الفقراء ً
ناحية أخرى ،فقد َّ
حاالت بالغة
حل بهم البؤس أكثر ،ويعيشون في
نسبيا ،من
ٍ
ٍ
القلق(.)19
الطبقية مهمة ً
أيضا ،بمعنى ٍّأنه في بلدية القلمون في لبنان ،الطبقة العاملة والسوريون املحافظون
ً
اجتماعيا من القادمين من حمص يبدو ٍّأنهم متشابهين في األوضاع االجتماعية واالقتصادية بالنسبة إلى
كثير من السكان املحليين.
في األردن ،الفرص االقتصادية مهمة ،حيث املحافظون ،ورؤساء البلديات وموظفوها يبحثون عن مزيد
من التمويل العام أو الخاص ،على سبيل املثال من الحكومة املركزية أو من وجود املنظمات الدولية لدعم
استضافتهم لالجئين السوريين الالجئين .ويلخص الجدول ( )1أعاله جميع هذه النتائج بطريقة التي تسمح
بمقارنة واضحة عبر الثالثة بلدان.

( )19الحلو" ،)2014( ،الجئون تحت حظر التجوال :حرب البلديات اللبنانية ضد الفقراء" ،األجندة القانونية 22 ،كانون
األول /ديسمبر.2014
http://english.legal-agenda.com/article.php?id=674&folder=articles&lang=en
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األردن
بحرية عبر الحدود ،على الرغم من
قبل بداية الصراع السوري ،كان األردن يسمح للسوريين بالسفر
ٍ
القيود املفروضة على الحق في العمل .وفي تموز /يوليو  ،2012فتحت الحكومة مخيم الزعتري لالجئين،
بقدرة أولية الستيعاب  9000الجئ في  1800خيمة ،وفرضت ً
قيودا على الفلسطينيين القادمين من سورية،
محاوالت لترحيل الفلسطينيين الذين وصلوا من دون وثائق(.)20
مع
ٍ
قيود شديدة بحكم األمر الواقع
ومع ذلك ،بالنسبة إلى األغلبية ،فقد رحبت بالسوريين ،وإن كان مع ٍ
ً ً
وتشجيع قو ٍّي للسكن في املخيم املقام حديثا بدال من املناطق الحضرية.
على الحق في العمل،
ٍ
ً
وخصوصا
كانت حماية بعض املهن حجر الزاوية في سياسة األردن :مع ارتفاع معدل البطالة في األردن،
بين خريجي الجامعات األردنية.
أنثروبولوجي مقيم في األردن َّأن "النقابات املهنية ْ
ٌّ
لن تسمح باملنافسة لغير األردنيين ،والحكومة
وأوضح
األ دنية ،مثل كثير من الحكومات على الصعيد العاملي ،وكما فعلت ً
سابقا في عالقتها مع الالجئين العراقيين
ر
في األردن ،حامية وظائف سكانها"(.)21
ٍّ
عب َر أحد املسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن اإلحباط من الحكومات األجنبية واملنظمات
غير الحكومية الدولية التي تواصل اإلصرار على إتاحة املهن أمام تنافس السوريين" .هذا ُ
غير ممكن ،وليس
بناء تقديم مثل هذا االقتراح(.)22
بقلق متزايد تجاه األمن ،والخطر من انتشار
"تدري ًجا ،وابتداء من عام ،2013
أصبحت الحكومة تشعر ٍ
ُ
الصراع .في آذار /مارس ،على سبيل املثال ،أسست مديرية الشؤون األمنية ملخيمات الالجئين السوريين،
تفويض ملراقبة الدخول والخروج من املخيمات ( .) 23ومن حزيران /يونيو ،أغلقت املعابر الحدودية
مع
ٍ
الغربية بصورة غير رسمية أمام الجميع عدا الحاالت االستثنائية ،مثل جرحى الحرب( ،)24ما دفع بالسوريين
إلى السفر عبر املعابر غير الرسمية على طول الجانب الشرقي من الحدود لتجنب نقاط التفتيش .وفي
نيسان /أبريل ُ ،2014أسست مديرية شؤون الالجئين السوريين ( ،)SRADوهي ٌ
فرع من وكالة أمن األردن
ٌ
شهر من افتتاح مخيم األزرق  ،Azraqوهو املخيم السادس
مكلف بمراقبة أمن الالجئين السوريين .وبعد ٍ
لالجئين السوريين ،واألكبر من حيث املساحة .اهتمت الوكالة األمنية والخدمات اإلنسانية في هذا املخيم

)20( http://newirin.irinnews.org/syrian-refugees-restrictions-timeline/

( )21مناقشة في إحدى حلقات البحث ،عمان ،كانون الثاني /يناير .2017
( )22مقابلة مع مسؤول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،عمان ،شباط /فبراير .2017
)23( http://ainnews.net/?p=233731
)24( https://www.hrw.org/news/2015/06/03/jordan-syrians-blocked-stranded-desert
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بطريقة غير مسبوقة( .)25ويمثل مخيم األزرق التكثيف ألمن الالجئين السوريين ،واملحاولة لتشجيع مزيد
ٍ
من الظهور الدولي من خالل مكان املخيم .مسؤول األمن األردني املسؤول عن مخيم األزرق لالجئين" :إذا لم
نقم ببناء املخيمات ،فلن يفهم العالم ٍّأننا كنا ُ
نمر بأزمة"(.)26
سة سابقة
تتناغم دعوات األردن للمساعدة الدولية لدعم استضافتها الالجئين السوريين مع ممار ٍ
كمصدر للدخل ،مثلما هو الحال مع الالجئين العراقيين(.)27
الستخدام وجود الالجئين
ٍ
ً
تعلمنا در ًسا ًّ
خضوعا للمراقبة من
مهما من وجود الالجئين العراقيين ،وهو أن نجعل السوريين أكثر
خالل املخيمات(.)28
مهما من الدخل القومي لألردن ،على الرغم من ٍّأنه قد ٍّ
إن البحث عن أجار كان تار ً
جزءا ً
يخيا ً
تغير مع
مرور الوقت في شكل العالقات وبنيتها ،ومن حيث التحالفات الداخلية والخارجية(.)29
بمستويات أمنية ،والتركيز على املخيمات ،وفي بعض
وعلى الرغم من مناخ القلق هذا املصحوب
ٍ
األحيان فرض قيود على املعابر الحدودية بصورة غير رسمية ،كان السوريون في األوقات معظمها قادرين
على إيجاد السالمة داخل األردن .جاءت نقطة التحول مع ظهور العنف املرتبط بداعش في سورية بعد
أيلول /سبتمبر .2014
ً
بدءا من تشرين األول /أكتوبر ،بدأ األردن بتنفيذ قيود متزايدة .على الحدود ،ذكرت املفوضية السامية
ً
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أمثلة صارخة على نحو متزايد عن اإلعادة القسرية ،وتعليق تسجيالت
( )25هوفمان" ،)2017( ،األمن اإلنساني في مخيم األزرق في األردن" ،الحوار األمني .97-112 :)2( 48
( )26مقابلة ،آذار /مارس .2017
( )27لينر" ،)2016( ،انفجارات من املاض ي :موروثات وذكريات سياسية في صنع الرد األردني على أزمة الالجئين =
السوريين ،ورقة عمل ،فلورنسا ،إيطاليا :معهد الجامعة األوروبية.
http://opus.bath.ac.uk/52658/
وسيلي" ،)2010( ،سياسة املساعدة لالجئين العراقيين في األردن /مشروع الشرق األوسط للبحوث واإلعالم ".)256( 40 ،
http://www.merip.org/mer/mer256/politics-aid-iraqi-refugees-jordan
( )28تيرنر" ،)2015( ،شرح (الال) معسكرات الالجئين السوريين :األمن والطبقة وسوق العمل في لبنان واألردن" ،سياسات
متوسطية.386-404 :)3( 20
https://doi.org/10.1080/13629395.2015.1078125
( )29نولز ،)2005( ،األردن منذ عام  :1989دراسة في االقتصاد السياس ي (تاوريوس) ،بيترز ،ومور" ،)2009( ،ما بعد
الطفرة والتدهور :إيجارات خارجية ،واستبداد دائم ،وتكيف مؤسس ي في األردن ،دراسات في التنمية الدولية املقارنة 44
(.85-256 :)3
https://doi.org/10.1007/s12116-009-9053-0
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ً
ً
ُ
ْ
الوافدين ُ
ً
مبدئيا َّأن الحدود ما تزال مفتوحة .ونتيجة لذلك ،ترك
ادعت
الجدد ،على الرغم من َّأن الحكومة
آالف من السوريين تتقطع بهم السبل على طول الحدود ،داخل املنطقة املجردة من السالح املعروفة باسم
"السياج" ،وال ُيسمح بدخولهم إلى األردن .بحلول نيسان /أبريل  ،2015أغلقت الحكومة األردنية املعبر
الرسمي األخير مع سورية ،جابر /نصيب ،بعد أن استولى املقاتلون السوريون على الجانب السوري(.)30
ً
نحو متزايد بما يتعلق بتحديات األمن
بحلول عام  ،2015أصبحت الحكومة األردنية صاخبة على ٍ
سكان تعدادهم 9.5
الجئ سوري بين ٍ
والتنمية التي تواجهها في سياق استضافة -كما زعمت -أكثر من مليون ٍ
كل منتدى متاح ً
مليون شخص .بدأت بتسليط الضوء على قصور التشارك الدولي في املسؤولية في ٍّ
تقريبا.
ٍ
ً
ً
ٌ
فاعال ،ثمة تقار ٌير عن عودة الالجئين ً
وقيود شديدة على
قسرا إلى السواتر،
ومع إغالق الحدود إغالقا
ً
تقييدا.
الحقوق االجتماعية واالقتصادية لالجئين ،أصبح األردن أكثر
في مؤتمر قمة التبرعات في لندن في شباط /فبراير ٍّ ،2016أدت حكومة اململكة املتحدة دو ًرا ً
ائدا في
ر
اتفاق سمي اتفاق األردن لدعم الالجئين السوريين .ويركز على تمكين الالجئين ،الذين تقيدهم
التوصل إلى ٍ
في السابق حواجز تنظيمية أمام أسواق العمل ،والوصول إلى الوظائف.
ً
وبموجب االتفاق ،خفض األردن قيوده املنظمة بشأن حق الالجئين في العمل .وبدال من دفع حوالى 700
دينار أردني للحصول على تصريح عمل ،واالنشغال في عمليات معوقة بيرقراطية ،خفض السعر إلى 10
دينار فقط لفئات األعمال ذات املهارات املتدنية معظمها في قطاعات مثل الزراعة ،والبناء ،والتصنيع،
دعم أفضل لخطة االستجابة األردنية
باستثناء املهن "املحمية" .وفي املقابل ،وافقت جماعة املانحين على ٍ
ً
مسبقا لدعم قدرة األردن على استضافة الالجئين التي كانت بحلول عام
تمويل موجودة
( ،)JRPوهي حزمة
ٍ
ً
 2016ممولة فقط بنسبة  30في املئة.
نموذج مصمم ملساعدة األردن في تحقيق
واألهم من ذلك بالنسبة إلى األردنيين ،ينطوي االتفاق على
ٍ
قفزة باتجاه التصنيع من خالل دمج الالجئين في إستراتيجية مناطقه االقتصادية الخاصة ( )SEZsاملوجودة
ٍ
من قبل .ومن خالل السماح لالجئين بالعمل في املناطق االقتصادية الخاصة ،يأمل األردن في اجتذاب
الدعم اإلضافي الالزم لتشغيل إستراتيجية تنميته الوطنية الخاصة به.
معفاة من
تعريفات
فكرتان جديدتان تهدفان إلى املساعدة بذلك .األولى؛ قدم االتحاد األوروبي
ٍ
ٍ
ً
الضرائب للشركات في األردن بالوصول إلى األسواق األوروبية شرط ْأن توظف نسبة معينة من الالجئين
واحدة من  52فئة من
السوريين ،وينتجوا في واحدة من ثماني عشرة منطقة اقتصادية خاصة ،وفي
ٍ
ً
وعالوة على ذلك ،إذا جرى الوفاء بهذه الشروط ،ستعدل "قواعد املنشأ" ً
أيضا بحيث ال تتطلب
املنتجات.
سوى  30في املئة من القيمة املضافة في األردن.

)30( https://www.ft.com/content/c0df376a-dd27-11e4-a772-00144feab7de?mhq5j=e1
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مرة مبادرة التمويل ٍّ
ٍّ
ً
امليسرً ،
موفرا القروض ذات الفائدة املنخفضة من
ثانيا ،قدم البنك الدولي ألول ٍّ ٍ
أجل البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف الالجئين.
عمل لالجئين السوريين ضمن مدة
وكان الهدف املعلن في مؤتمر قمة لندن هو خلق  200000فرصة ٍ
ُ زَ
ٍّ
تتراوح بين  3و 5سنوات .بالتأكيد هناك عدد من التحديات .ومن ثم ما التقدم الذي أحر ؟ استخرج حوالى
 60000إذن عمل (بما فيهم  2000امرأة فقط) بحلول تموز /يوليو .)31(2017
بينما أضفى ٌ
قطاع قائم غير رسمي ،يمكن للتغيير في
جزء مهم من هذا الطابع الرسمي على وظائف
ٍ
ٍّ
السياسة -إذا نفذ بصورة صحيحةْ -أن يقلل من خطر استغالل الالجئين املسجلين من خالل السماح لهم
عمل
بالوصول إلى
ٍ
مجموعة من حقوق العمل ،بما في ذلك الحصول على الحد األدنى لألجور ،أو أسبوع ٍ
وأمومة مدفوعة األجر ،وإجاز ٍة سنوية.
وضمان اجتماعي،
مدته  48ساعة،
ٍ
ٍ
ومع ذلك ،من الناحية العملية من املعروف َّأن أرباب العمل ما زالوا يجعلون السوريين يدفعون ثمن
ً
تصاريح العمل بأنفسهم ،ويدفعون
إسهاما في الضمان االجتماعي لصاحب العمل ،إضافة إلى ضمانهم
الخاص(.)32
ً
قاسيا ً
تطبيقا أفضل للوائح ،ولكن ذلك ال ينبغي أن تكون ً
جدا بحيث يعوق أرباب
ويمكن ْأن يساعد
العمل ،والسوريين عن عملية إضفاء الطابع الرسمي ً
تماما.
ٍّ
نقطة التوتر املحتملة بين حكومة األردن ،والجهات املانحة الدولية هي َّأن تصاريح العمل ال تمثل
بالضرورة األفراد العاملين في أعمال فردية" .التصاريح هي ُ
ٌ
مسؤول في وزارة العمل،
فرص عمل" ،كما أوضح
ٍ
َّ
ٌ
ٍّ
"إنه ٌّ
تصريح واحد خالل السنة ،إذا كان لديه أكثر من عمل"(.)33
لسوري ْأن يحصل على أكثر من
ممكن
أمر
ٍ
يخضع السوريون اآلن فقط لـ "تدقيق مريح" بوصفه ً
جزءا من خطة لتشجيع الحصول على التصاريح،
ً
بخالف عمليات التدقيق األكثر صرامة التي تعرضوا لها من املصريين في أواخر عام (.2016)34

( )31زيارة ميدانية إلى املناطق االقتصادية الخاصة في سحاب ،تموز /يوليو  .2017انظر أيضا منظمة العمل الدولية
(" ،)2017مراكز عمل في مخيم الزعتري ممولة من االتحاد األوروبي ،معرض عمل غير مسبوق" ،أخبار 4 ،تشرين األول/
أكتوبر 2017
( )32تصاريح عمل لالجئين السوريين في األردن .2015 .مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية ،عمان.
( )33مقابلة ،عمان ،كانون الثاني /يناير .2017
( )34تصاريح عمل لالجئين السوريين في األردن .2015 .مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية ،عمان.
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordans-crackdown-egyptian-migrant-workers-stirsanger-confusion-1239563644
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هناك مخاوف من َّأن سياسة العمالة السورية الجديدة قد تزيح ببساطة املهاجرين املصريين العمال،
حاالت ٍّ
سرية يتخللها مزيد من الحاالت االستغاللية ،وغير املستقرة
وتخاطر بإجبارهم على االنتقال إلى
ٍ
ْ
للتهرب من الترحيلَّ .إن ٍّ
شدة الحملة دفعت وزير الخارجية املصرية إلى أن يجتمع مع رئيس الوزراء األردني
سماح مدة شهرين للمصريين للعمل من دون تصريح.
في  9شباط /فبراير  ،2017لتأمين مرحلة
ٍ
لقد صدرت حتى اآلن هذه التصاريح معظمها في املناطق الحضرية ،وفي قطاعات الزراعة والبناء ،وليس
يجيٍّ .
في املناطق االقتصادية الخاصة ،إذ يجري إحراز تقدم تدر ٍّ
مولت وزارة التنمية الدولية البريطانية
ٍ
إمكانات
( ،)DFIDووكالة التنمية األميركية ( )USAIDعملية تحديد الهوية لـ  300من املصنعين القائمين مع
ٍ
ٍّ
مبدئي على  20منهم توظف سوريين بالفعل.
وتركيز
للتشغيل داخل املناطق االقتصادية الخاصة،
ٍ
وفي الوقت نفسه ،بدأت املفوضية عملية التوفيق بين الوظائف في أوائل عام  ،2017والعمل مع هيئة
عامل سوري ضمن حوالى 10
أشهر لها ،وظفت ٍ 100
االستثمار األردنية إلشراك الشركات األردنية .في أول ٍ 5
ً
ً
مؤخرا املفوضية السامية
فرصة جديدة .نظمت
مصانع ،وهي على وشك إضافة  19شركة إضافية مع 400
ٍ
عمل داخل مخيم الزعتري بتمويل من
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،ومنظمة العمل الدولية معرض ٍ
االتحاد األوروبي ،وبالتعاون مع الصليب األحمر النرويجي ،ومديرية شؤون الالجئين السوريين(.)35
ٍّ
يفضلون العمل في الوظائف الزراعية ،والبناءَّ ،
تجد املفوضية َّأن ً
ولكن هذا هو في
كثيرا من السوريين
جزء منه بسبب عدم وجود مرافق مثل النقل ،والحضانة من أجل تمكين الالجئين الوصول إلى وظائف
ٍ
صناعية.
وأوضح مساعد شؤون سبل العيش في املفوضية َّأن ً
كثيرا من الوظائف في الصناعة ،داخل املنطقة
ً
وخصوصا لهؤالء الذين
مجدية للسوريين الذين يعيشون في األردن،
االقتصادية الخاصة وخارجها ،هي غير
ٍ
يعيشون وفق أجور الحد األدنى(.)36
َّإن َّ
ً
الحد األدنى ألجور العاملين في املناطق االقتصادية الخاصة 190 ،دينا ًرا أر ًّ
دنيا ،قد يكون
مجديا
لعامل واحد يعيش في عنبر داخل املوقع ،ويسعى لدعم األقارب في سريالنكا ،على سبيل املثال ،إذ تكلفة
ٍ
ً
املعيشة ٍّ
أقل مما هي عليه في األردن .وهذا الحد األدنى ،ليس كافيا للسوريين معظمهم الذين يضطرون إلى
التعامل مع تكلفة املعيشة في األردن .كثير من هذه الوظائف تعمل بنظام ورديات الـ  12ساعة ،بحيث تمنع
َّ
ٍّ
أجر كاف يجب أن
املوظفين من البحث عن ٍ
عمل إضافي لتكملة الدخل املنخفض .إن إحداث وظائف ذات ٍ
يؤخذ في الحسبان في السياسة من أصحاب املصلحة جميعهم إذا كان الهدف الذي ُ
سيحقق هو إيجاد 200
( )35منظمة العمل الدولية (" ،)2017مركز عمل في مخيم الزعتري ممول من االتحاد األوروبي يستضيف معرض عمل غير
مسبوق" ،األخبار 4 ،تشرين األول /أكتوبر .2017
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_579487/lang--en/index.htm
( )36مقابلة ،عمان ،كانون الثاني /يناير 2017
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ألف وظيفة سمية للسوريين ،وهناك ٍّ
تحد آخر يجذب الشركات متعددة الجنسيات ( .)MNCsتعمل
ر
ٍ
مالبس املوضة الكالسيكية في منطقة الحسن الصناعية في إربد ،وتوظف الالجئين السوريين منذ االتفاق،
بحيث تبيع إلى أمثال وول مارت (شركة بيع بالتجزئة ،أميركية ،من أكبر الشركات في العالم) وأسدا (شركة
بريطانية ،وهي فرع من وول مارت ،ومقرها ليدز).
وتأخذ شركة إيكيا (شركة عاملية متخصصة في صناعة األثاث ،أكبر شركة منتجة لألثاث في العالم،
طلبات من املصانع داخل املناطق االقتصادية الخاصة .وقد وضع وفد رجال األعمال األملاني
مقرها السويد)
ٍ
األساس للتعاون األملاني األردني في مجال الطاقة املتجددة في منطقة العقبة االقتصادية .ولكن ما تزال هذه
األمثلة نادرة.
وهناك ٍّ
تحد آخر ،وهو كيفية جذب االستثمارات الدولية ،أو الحصول على الشركات متعددة
بمستويات كافية لتوسيع نطاق وضع املناطق االقتصادية الخاصة،
اتفاقات مع املصانع
الجنسيات لترتيب
ٍ
ٍ
وخاصة مع اقتصاد بالقليل من املزايا النسبية السابقة في الصناعات ذات املها ات املتدنيةٍّ ،
ومعدل نمو
ر
ٍ
الناتج املحلي اإلجمالي  2.5في املئة فقط.
لقد حاول األردنيون استضافة فاعلية املنسوجات بحضور الرئيس التنفيذي في لندن ،وناشدوا
الشتات السوري في أوروبا لدعم املشروع ،ولكن لم َ
تلق مناشدتهم سوى صدى محدود.
ومع ذلك ،على الصعيد الوطني ،تكشف تجربة اإلدماج في األردن عن التز ٍام دائم من األفراد الرئيسين،
مثل وزير التخطيط والتعاون الدولي ،عماد فاخوري ،لعرض عدد الالجئين في األردن فرصة للتنمية
داخليا من أجل تحقيق دعم سياس ٍّي لالجئين السوريين ،وخار ً
ً
جيا لزيادة املساعدات
الوطنية .لقد عمل
ٍ
املتعلقة بالالجئين ،واالستثمار بطرائق ْ
يمكن ْأن تفيد األردن.
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االختالف /التباين ما دون الوطني
ً
سلطة
ربما كان األردن األكثر مركزية من الناحية السياسية بين الدول املضيفة الرئيسة الثالث ،مع
ٍ
ً
متركزة في أيدي مديرية شؤون الالجئين السوريين ( )SRADفي حين تدير وزارة التخطيط والتعاون
وطنية
الدولي ( )MOPICالعالقات مع مجتمع املانحين الدوليين.
ومع ذلك ،على الرغم من انخفاض نطاق صنع السياسات املستقلة ً
ذاتيا في مستوى املحافظات أو
البلديات ،هناك ٌ
تباين ما دون وطني في تنفيذ السياسات الوطنية .لقد استكشفنا ذلك من خالل دراسة
الحالة في ثالثة محافظات .عبر هذه املحافظات الثالثة ،وجدنا ً
طيفا من الردود /االستجابات .كانت املفر ْق
ً
انفتاحا ًّ
نسبيا ،تليها سحاب ،ثم الزرقاء .يمكن تفسير جزء مهم من هذا االختالف /التباين بسبب
هي األكثر
شبكات من القربى تربط السوريين باألردنيين .وإضافة إلى
الهوية ،ودور "القبائل" املمتدة عبر الحدود في
ٍ
ً
عامال ً
ثانويا ًّ
مهما ،وكذلك دور الفرص االقتصادية.
ذلك ،كانت املصالح
ً
أوال ،في املفرق ،العالقة بين السكان األردنيين املضيفين والالجئين السوريين معقدة .كان للعمال
جزئيا بعالقات القربىْ ،
املهاجرين املوسميين السوريين وجود طويل األمد في املفرق ،ويرتبط ذلك ً
ولكن
ً
أيضا بحاجات االقتصاد الزراعي في األردن( ،)37وتجريد السكان الريفيين في سورية من ملكياتهم(.)38
َّإن ً
إصالحات تحريرية /ليبرالية في سورية في عهد بشار األسد دمج الفساد والقسوة ،ولكن
عقدا من
ٍ
ً ْ
مزيد من إفقار أكثر للريفيين في سورية(َّ .)39إن ً
جزءا ًّ
مهما من الالجئين
يتوقع أيضا أن يؤدي الجفاف إلى ٍ
ٍ
الذين فروا إلى املفرق منذ عام  2011أتوا من درعا .في حين َّإن دراسة قامت بها ميرس ي كورب MERCY
َّ ً
أقل قوة في املفرق من الرمثا في محافظة إربد،
 CORPفي عام  ،2013تالحظ َّأن روابط القربى هذه كانت
ً
ومع ذلك فهي أقوى وأكثر تجذ ًرا تار ً
يخيا مقارنة بأجز ٍاء أخرى من األردن ( .) 40إضافة إلى تلك الروابط،
فاملهندس الذي يدير وحدة التنمية املحلية في بلدية الزعتري واملنشية ،شرح ٍّأن هناك روابط قربى بين
األردنيين في بلديته والسوريين من حمص .تصرفت كثير من العائالت املحلية بوصفها ر ً
اعياً /
داعما ألقاربهم
الذين في وصلوا في أول األمر إلى مخيم الزعتري املجاور لالجئين .وبحسب ما قال" :لديهم ٌ
دعم من أسرهم"

( )37فاغنر" ،)2017( ،حدود غير مستقرة ،مع نمو جامح في الهوامش :عبور الحدود والنزوح الريف واملدن بالنسبة
لالجئين السوريين في شمال األردن" ،ما بعد األزمة :إعادة النظر في دراسات الالجئين ،مؤتمر الالجئون السوريون ،2017
جامعة أكسفورد 17-16 ،آذار /مارس.
( )38براودفوت" ،)2017( ،رائحة الدم" ،املدينة.502-483 ،4-3 :21 ،
( )39مصدر سابق.
( )40ميرس ي كورب (" ،)2013رسم خرائط التوترات املجتمعية والالجئين في املفرق والرمثا املضيفتين"( ،عمان :ميرس ي
كورب).
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لكنهم لم يحصلوا على النوع نفسه من املساعدة من مثل السوريين في املخيماتً ،
مشيرا إلى َّأنهم يبدون َّأنهم
ألن املخيم يجذب ً
اهتماما بكثير من املنظمات غير الحكومية الدوليةَّ ،
ً
ُّ
مزيدا من االهتمام العاملي(.)41
أقل
ٍ
وقد ضمنت هذه الروابط استمرار التضامن على الرغم من التقارير التي تشير إلى تزايد التوتر
االجتماعي واالقتصادي.
ً
ضغطا ً
كبيرا على البنية التحتية
على وجه الخصوصَّ ،إن وجود الالجئين ،واملجتمع اإلنساني قد وضعا
ً
واالقتصادية في املفرق :التضخم في األسعار واإليجارات ،فضال عن الضغط على املدارس ،واملياه واملوارد،
مستويات ال يمكن السيطرة عليها من النفايات ،ما زاد من االستياء .ومع ذلك ،كان العنف ناد ًرا،
وخلق
ٍ
ُ
سلبي ،ويعزى ذلك ً
وتحملوا الوضع بقبو ٍل ٍّ
جزئيا إلى عالقات القربى طويلة األمد السابقة على الصراع.
ً
وعالوة على ذلك ،فإ َّن بعض بلديات املفرق قد ٍّ
عدت الوجود امللحوظ لالجئين -ووجود مخيم الزعتري-
دخل من الدولة املركزية.
فرصة للبحث عن ٍ
ٍّ
سوري إلى جانب  25000أر ٍّ
دني فرصة
في قرية أم الجمال ،فقد استخدم املحافظ وجود 10000
لالستفادة من الدعم الوطني والدولي.

الجئون سوريون في مخيم الزعتري ،األردن

( )41مقابلة ،بلديات الزعتري واملنشية ،آذار /مارس .2017
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ً
تمويال ً
كبيرا لدعم استعادة البازلت في
على سبيل املثال ،فقد تحدث مع امللك ،ومديرية اآلثار ،وتلقى
ً
حصن املدينة ،وإعادة بناء البنية التحتية في املدينة .بواسطة البلدية فحسبٍّ ،
وفرت الطرق املعبدة حديثا
ً
ً
حريصا ً
ً
جدا على
طريقا أكثر سالسة من الطريق السريع الرئيس الواصل من املفرق إلى مخيم الزعتري .وكان
اإلشارة إلى أشكال التضامن القائمة على الهوية التي كانت تحشد لدعم السكان السوريين املتزايدين:
جميعا مسلمون ،وقبلية َّ
ً
ألن ً
كثيرا
"العالقة ثقافية من حيث هويتنا القومية العربية ،ودينية من حيث إننا
فروع مختلفة من القبيلة نفسها"(.)42
منا ينحدر من ٍ
تقع بلدية سحاب جنوبي شرقي عمان ،ومن ثم فهي تفتقر إلى الروابط االجتماعية التاريخية مع
السوريين ،كونها بعيدة عن الحدود.
لقد واجهت تحدي استضافة  50000الجئ سوري ،وعراقي ويمني ،في حين ٍّإنها اآلن بالفعل وجهة رئيسة
للعمال املهاجرين من مصر ،وجنوب آسيا .ومع ذلك ،فقد احتضنت إلى ٍّ
حد كبير الالجئين السوريين
ٍ
بوصفهم فرصة اقتصادية ،وأشركتهم في املشاورات املجتمعية بشأن قضايا التنمية البلدية .الحظ محافظ
تدل على قوة الثقافة هنا بحيث يمكننا ْأن نستوعب ً
سحاب بفخر" :إنها ُّ
كثيرا من الناس"( .)43وقد أظهر
ٍ
موظفو بلدية سحاب روح الحيوية واملبادرة.
ٍّ
حل ْت عليهم .لقد اضطروا إلى العمل ٍّ
ويعود ذلك ً
بجد لبناء بلدية تعمل بعد
جزئيا إلى أوضاع صعبة
ٍ
انسحابهم من أمانة عمان الكبرى ( )GAMالتي أخذت شاحنات جمع النفايات ،وحتى األشجار عندما
استقلت سحاب عنها عام .2013
ً
ً
مؤخرا من أمانة عمان الكبرى ،فقد اتخذت سحاب مقاربة استباقية تجاه االقتصاد،
بعد أن انسحبت
وتطوير املجتمع .وفي بلدية سحاب ،على سبيل املثال ،رئيس البلدية عباس محارمه ،يحاول تطوير البلدية
نحو موقع استراتيجي من أجل جذب االستثمار .وبالنظر إلى اقتصادها الذي كان ً
بشكل كبير
قائما بالفعل
ٍ
ٍ
ً
ً
َّ
على التصنيع والعمال املهاجرين ،فقد شكل اتفاق األردن فرصة خاصة لسحاب.
ٌ
في الواقع ،منطقة سحاب االقتصادية الخاصة هي واحدة من قصص نجاح اتفاق األردن ،إذ
استضافت كثير من شركات التصنيع السورية ،التي كانت تعمل ً
سابقا في سورية ،التي انتقلت ،وتوظف
ً
اآلن كال من السوريين واألردنيين.
ٍّ
على سبيل املثال ،تركز شركة الفيحاء على البالستيك واملطاط ،بما في ذلك التعبئة والتغليف املرن
ً
سوريا من أصل 313
والهجين ،في مساحة مصنعها البالغة  18000قدم مربع .بإدار ٍة سورية ،توظف 82
بأن ٍّ
موظفا ،وتطالب ْ
ً
تصد َر بالفعل إلى السويد ،وإسبانيا ،وفرنسا ،وهولندا وفق شروط االتفاق ،إذ:

( )42مقابلة ،أم الجمال ،آذار /مارس .2017
( )43مقابلة ،سحاب ،آذار /مارس .2017
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تبلغ مبيعاتها لالتحاد األوروبي  40في املئة من إجمالي مبيعاتها .وفي الوقت نفسه ،شركة سيغما
للمنظفات ،التي كانت تعمل خارج دمشق حتى نقلها عام  ،2013فقد زادت طاقمها من السوريين إلى 30
ً
عامال من أصل  ،70ومع أسواق تصدير رئيسة إلى العراق ،حيث ما تزال السوق السورية مغلقة إلى اآلن،
وإلى أوروبا ،ولكن حتى اتفاق األردن ال يمكن أن يلبي معايير قواعد االتحاد األوروبي ،كون املواد الخام
مستوردة من الصين.
ً
وعالوة على ذلكَّ ،إن مقار َبة مجتمع سحاب الحصرية هي ٌ
جزء من استراتيجية للحد من احتماالت
التوترات بين املضيف والالجئين :تتحدى مقاربتهم فكرة االنفصال بين االثنان .وأوضح العمدة َّإن
"السوريين ليسوا الجئين ،وال أجانب ،نعاملهم مثل املواطنين .نحن سعداء للقيام بواجبنا تجاه إخواننا(")44
"الفقر والبطالة موجودان هنا .وعلينا أ ْن نقنع األردنيين َّ
بأن السوريين قد ٍّ
حسنوا من الوضع بالنسبة
إلى األردنيين كذلك ،نوضح للناس ذلك َّ
منافسة على الوظائف والخدمات .ونحاول
بأن األمر ليس محض
ٍ
ْأن نجلب املشروعات التي تعود بالنفع على الجميع"(.)45
لم تكن محافظة الزرقاء تفتقر إلى الهوية أو الروابط القائمة على املصالح لتظهر نمط الضيافة ذاته
مع الالجئين السوريين.
ٌ
مدينة صناعية كبيرة شمال عمان ،تستضيف ر ً
سميا  47500الجئ سوري (الوكالة  ،)2017ومع
الزرقاء
املحافظة يصبح عدد الذين تستضيفهم أكثر من  130000الجئ .وقد أعرب املحافظ ،رائد العدوان ،عن
قلقه تجاه الع بء الواقع على قطاع االقتصاد ،والصحة ،والتعليم ،والخدمات العامة في األحاديث مع
وسائل اإلعالم والوفود الزائرة.
وكان هذا ُّ
مفهوما ً
ً
جزئيا ً
نظرا إلى التحديات االقتصادية .وعلى مستوى التنمية ،يبلغ معدل البطالة
الرد
بين الشباب حوالي  60في املئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن ً 30
عاماَّ .إن مزيج هذه العوامل يجعل
الزرقاء الطفل النموذج لسردية الحكومة املركزية عن وجود السوريين بوصفه ً
تحديا ً
كبيرا للتنمية.

( )44مقابلة ،سحاب ،آذار /مارس .2017
( )45مقابلة ،محافظ سحاب ،آذار /مارس .2017
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أطفال سوريون يلعبون في مخيم أزرق ،األردن
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وفي مستوى البلديات ،لم يتمكن رئيس وحدة التنمية املحلية ( )LDUالتغلب على التحديات الناتجة
عن استضافة الالجئين السوريين.
في حين إنه لم ٍّ
يتحد حقيقة العدد الرسمي للسوريين في األردن ،فهو يتبنى وجهة النظر التي تقول ٍّإن
عدد السوريين الذين يعيشون ،ويعملون في الزرقاء أعلى ً
كثيرا من العدد املسجل" .يأتي كثيرون إلى هنا من
مسجل في املفرقٍّ ،
ٌ
ولكنه يعمل في الزرقاء"(.)46
املفرق للعيش والعمل ،وبعضهم
الالجئون الفلسطينيون في الزرقاء هنا منذ عام  ،1948كما أوضح ،تشاركنا في إنشاء الدولة األردنية
وتطويرها ،بينما يفتقر السكان السوريون إلى هذا العنصر التاريخي في بناء الدولة .على الرغم من ٍّأن
ُ
ً
السوريين استقبلوا في البداية بكثير من التعاطف ،لكن تدرك وحدة التنمية املحلية َّأن هناك اعترافا
ببعض التوتر االجتماعي.
يفتقر الوجود السوري في الزرقاء إلى األلفة التاريخية ،والعائلية التي شعروا فيها في املحافظات
الشمالية من األردن.
"لدينا ذكريات سعيدة مع سورية ،إذ كان األردنيون يمكن أن يسافروا من دون
تأشيرة ،ويذهبون من
ٍ
الزرقاء إلى دمشق لالسترخاء ،ولشراء املالبس ،والعودة في اليوم نفسه"َّ ،
ولكن اليوم ،تابع شار ًحا" :إذا ُسئل
املواطن األردني عن املشكالت االقتصادية ،سيضع اللوم على السوريين".

( )46مقابلة ،الزرقا ،آذار /مارس .2017
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لبنان
كانت نقطة االنطالق الستجابة لبنان على التدفق السوري هي االتفاقات الثنائية املوقعة مع سورية
بين عامي  1991و ،1993التي تسمح بحرية الحركة املتبادلة ،واإلقامة ،وحق التملك(.)47
ً
سمة مهمة ٍّ
لكل من االقتصادات ،والعمالة
وبموجب هذه االتفاقات ،كانت الهجرة غير املباشرة
ٍ
موسميا في لبنان ،وعمال البناء الذين يعملون ً
ً
تقريبا باستمرار ما دام العمل
الزراعية السورية التي تعمل
ً
مطلوبا في إعادة إعمار لبنان(.)48
ٍّ
ٌ
لتحرك بشر ٍّي كائن بين البلدين ،كما فعلت عالقة االستغالل ملسؤولين
اقتصادي مقدمة
تبادل
ٍ
عسكريين ،وسياسيين سوريين فاسدين استفادوا من احتالل سورية للبنان.
ً
لم يكن لدى لبنان حكومة بين آذار /مارس  ،2013وكانون األول /ديسمبر  ،2016بعد استقالة رئيس
الوز اء نجيب ميقاتي في إثر نزاع مع حزب هللا .هذا ما ترك الرئيس ميشال سليمان يرأس ً
بلدا ليس له
ر
ٍ
ً
ْ
ٌ
ًّ
سياسيا :جرت مفاوضات مطولة بشأن مجلس وزراء جديد برئاسة رئيس الوزراء
حكومة ،ويواجه شلال
ً
وقت مبكر من تدفق السوريين ،كانت استجابة الدولة اللبنانية متسمة
البديل ،تمام سالم .ومن ثم في ٍ
بصورة رئيسة بالعطالة ،وغياب صانعي القرارات االستراتيجية .وقد بدت الحكومة مثل من يدفن رأسه في
ً
واصفة السوريين َّ
بأنهم "نازحون" ،ورفضت ْأن تسميهم الجئين(.)49
الرمال،
ُ
تبنى لبنان "سياسة ٍّ
النأي بالنفس" تجاه الصراع في سورية في تموز /يوليو  .2012إذ اتخذ هذا املوقف
اجتماع للجامعة العربية في قطر ،عندما دعا الرئيس األسد إلى التنحي .وكان الدافع لهذا هو تجنب
خالل
ٍ
ً
ً
وتأثيرا في
"انتشار" الصراع .في الواقع ،انقسم لبنان :بالنسبة إلى حزب هللا الشيعي -الذي كان ينمو قوة
ً
وعسكريا -كان النظام السوري ً
مهماٍّ .
ً
ً
ً
ً
وعسكريا ً
ً
لكن مجموعة من
سياسيا
وداعما
حليفا
سياسيا
لبنان
الجماعات السياسية شكلت تكتل  14آذار /مارس بعد ثورة األرز عام  2005إلنهاء االحتالل السوري
للبنان.
ٍّ
السني بقيادة سعد الحريري ،نجل رئيس الوزراء
كتلة في هذا التكتل تيار املستقبل ،الحزب
وكانت أكبر ٍ
ُ
السابق ،رفيق الحريري ،الذي اغتيل في شباط /فبراير .2005

( )47أبرمت معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق بين سورية ولبنان في  22أيار /مايو  ،1991واستكملت باتفاق التعاون
والتنسيق في امليدان االقتصادي واالجتماعي في  16أيلول /سبتمبر .1993
( )48تشالكرافت ،)2009( ،القفص الخفي :عمال سوريون مهاجرون في لبنان (ستانفورد :مطبوعات جامعة ستانفورد)
( -49)49صاغية وفرنجية (" ،)2014السمات الرئيسة لسياسة لبنان تجاه الالجئين السوريين :من سياسة النعامة إلى
القوة الناعمة" ،األجندة القانونية.2014-12-9 ،
http://legal-agenda.com/article.php?id=945
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ُ
اتهم النظام السوري بتنفيذ جريمة القتل .صارت العالقة بين مختلف األحزاب املسيحية وسورية
ً
معقدة ،فبعضهم كان ً
جزءا من تكتل  14آذار /مارس ،وآخرون ٌ
جزء من تكتل  8آذار /مارس الذي يقوده
حزب هللا املوالي لألسد .كان التيار الوطني الحر (ً )FPM
قلقا من نفوذ النظام السوري في لبنان ،وكان في
جزءا من تكتل  14آذار /مارسَّ ،
البداية ً
لكنه انضم إلى كتلة  8آذار /مارس  2006بعد تحقق هدف إنهاء
االحتالل السوري للبنان ،وأصبح أكثر ً
قلقا بشأن الوجود املتزايد لالجئين السوريين ،إذ كان معظمهم من
املسلمين السنة.
ٍّ
سهلت املخاوف احتمال امتداد االنتفاضة والصراعات في سورية إلى لبنان االتفاق على ْأن يبقى لبنان
ً
محايدا.
ٍّ ٍّ
ً
كان ُّ
فإنها مكنت
أساسيا لفهم مسار سياسة اللجوء واستدامتها في لبنان .فطاملا تستمر،
النأي بالنفس
ً
بدال من ْأن ُينظر إليهم من الناحية األمنيةْ .
ْأن ُي َ
ولكن بمرور
نظر إلى السوريين من الناحية اإلنسانية
ٌ
الوقت ،وتزايد أعداد السوريين ،كان هناك ً
أيضا خوف قو ٍّي من وجود عدد كبير من السوريين ،ومعظمهم
ٍّ
السنة ما يجعل من الالجئين دائمين ،وهذا من شأنه ْأن يغير التوازن الديمغرافي ضد مصالح
من
املسيحيين ،واملجموعات الشيعية السياسية في لبنان.
أيد حزب هللا األسد ً
النأي بالنفس ،إذ َّ
في أيار /مايو  2013انتهى ٍّ
وضع حرج،
في
ألسد
ا
قوات
كانت
ا.
علن
ٍ
وهي في ٍّ
أمس الحاجة إلى املساعدة ،وال سيما في القصير ،ذات األهمية اإلستراتيجية بسبب موقعها على
الطرق البرية ،والسريعة التي تربط دمشق باملناطق الساحلية في سورية .اشترك حزب هللا ً
علنا في معركة
القصير .بينما حاول جيش األسد تعطيل سلسلة التوريد لقوات املتمردين في حمص ،أطلق هجوم القصير،
ً
ً
بلدة بالقرب من الحدود اللبنانية ذات األهمية االستراتيجية للجيش السوري الحر املتمرد ،وتعاون
مهاجما
ً
علنا مع حزب هللا في القيام بذلك(.)50
وقد أعطى هذا الضوء األخضر للمعارضة السورية -وهؤالء اللبنانيين املتعاطفين مع كفاحهم ضد
نظام األسد -ملهاجمة حزب هللا داخل لبنان .وهكذا بدأ الوضع األمني داخل لبنان في التدهور .اشتركت جبهة
اغتيال ضد
توغل عبر الحدود ،واستولت على أجز ٍاء من شمال لبنان .وجرت محاولة
ٍ
النصرة في عمليات ٍ
ٌّ
شيعي ،في حزيران /يونيو  .)51(2014تتقاتل اآلن جبهة النصرة (السنية) مع القوات
رئيس األمن العام ،وهو
ٌ
املسلحة اللبنانية داخل لبنان ،إذ لم يعد ُينظر إليها (القوات املسلحة اللبنانية) بوصفها محايدة بين
شريحة متزايدة من السنة اللبنانية ،ظانين َّأن الجيش اللبناني يتواطأ مع حزب هللا ،أو في أفضل األحوال
ٍ
( )50نامه شام (" ،)2014إيران في سورية :من حليف النظام إلى قوة احتالل" ،قضايا ،أيلول /سبتمبر .2014
http://issuu.com/paul.smith.bp1000/docs/report_iran_in_syria
( )51الجزيرة ووكاالت (" ،)2014رئيس األمن اللبناني يتعرض لهجوم بقنبلة" ،الجزيرة اإلنكليزية ،حزيران /يونيو 2014
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/two-killed-suicide-blast-lebanon201462084724664691.html
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ُ
ٍّ
ً
حصريا بين السكان السنة في عرسال وطرابلس( .)52في ذلك الوقت ،احتجز
يركز جهده كله ملكافحة اإلرهاب
ُ
ٌ
جماعات مسلحة في ضواحي عرسال ،وبدأت
عدد من أفراد القوات املسلحة اللبنانية ،وقتل بعضهم من
ٍ
ً
قريبة من الحدود السورية التي كانت مهمشة
عناصر مسلحة مرتبطة بالنصرة ،وداعش بالتسلل إلى مناطق ٍ
اقتصاديا ٍّ
ً
ملد ٍة طويلة.
ْ ْ
َّ
َ
ات مع حزب
إن تجمع القوات املسلحة اللبنانية على طول الحدود اللبنانية السورية يمكن أن يخلق توتر ٍ
هللا في املدى الطويل ،إذ من املحتمل ْأن تكون هناك ٌ
آثار على عمليات حزب هللا في املناطق الحدودية(.)53
ً
ٍّ
في أيار /مايو  ،2014وفي مواجهة هذا التدهور
األمني ،خرج مجلس الوزراء فجأة من حالته املعتادة من
ً
الشلل ،واالنقسام ليؤسس حكومة خلية األزمات ،وفي تشرين األول /أكتوبر  2014اعتمد سياسة جديدة،
ً
ٍّ
ُ
قيود على حرية تنقل السوريين
عرفت باسم "سياسة تشرين األول /أكتوبر" .كان التغير األكثر أهمية فرض ٍ
وإقامتهم ،ومن ثم إعطاء األمن العام -وهو فرع أمن الدولة املسؤول عن التعامل مع األجانبً -
إذنا بفرض
الضوابط ،والتدخل في الحياة اليومية للسوريين.
عددا من األهدافٍّ :
ٍّ
حددت السياسة ً
الحد من أعداد الالجئين الذين يعبرون الحدود (باستثناء حاالت
إنسانية استثنائية) وتشجيع العودة ،وتنفيذ تدابير أمنية في مستوى البلديات ،وتخفيف العبء بمنع
بصورة غير مشروعة ،والبحث عن الدعم الدولي(.)54
السوريين من العمل
ٍ
ْ ُ
ولكن أقرت سياسة تشرين األول /أكتوبر.
انتهت مدة والية الرئيس ميشال سليمان في أيار /مايو ،2014
ً
ناشدت خلية األزمات التي أنشأتها الحكومة اللبنانية حديثا املجتمع الدولي للحصول على الدعم .وكانت
ُ
خطة االستجابة لألزمة في لبنان(ً )55
جزءا من خطة ،دعم الالجئين وصمودهم اإلقليمية التي
إحدى ركائز
ُ
ٌ
أطلقت في كانون األول /ديسمبر  2014في برلين مع التركيز على مرونة الالجئين واستضافتهم .وهناك ركيزة
وبدعم من
أخرى هي اتفاق لبنان ،املتفق عليه في لندن في شباط /فبراير  ،2016بالتوازي مع اتفاق األردن،
ٍ
االتحاد األوروبي(.)56
تضمن هذا االتفاق التركيز على تعزيز فرص العمل ،والتعليم لجميع الفئات الضعيفة في لبنان ،وليس
ببقاء موقت
للسوريين الضعفاء فحسب .في مقابل التز ٍام بحوالى  400مليون يورو ،والتزم لبنان السماح ٍ
( )52نيرغويزيان" ،)2015( ،بين الطائفية والتنمية العسكرية :مفارقة القوات املسلحة اللبنانية" ،في صلوخ وآخرون.
(طبعات) السياسة الطائفية في لبنان بعد الحرب ،ص .ص( 35-108 .لندن :مطبعة بلوتو).
( )53نيرغويزيان)2015( ،
( )54دورة مجلس الوزراء اللبناني 23 ،تشرين األول /أكتوبر .2014
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=6118
ُ
( )55خطة االستجابة لألزمة في لبنان
http://lcrp.gov.lb/pdf/fullbrochure.pdf
)56( https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/lebanon-compact.pdf
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ً
تفسير أكثر راحة لـ "سياسة تشرين األول/
لالجئين السوريين .بينما كانت الدول األوروبية تأمل في تشجيع
ٍ
أكتوبر" ،فرض لبنان ً
مزيدا من القيود على إقامة السوريين ،ما دفع أولئك الذين ال يستطيعون ٍّ
تحمل
تكاليف التجديد املكلف لتصاريح اإلقامة -وهم األغلبية العظمى -نحو أوضاع من عدم االستقرار وغياب
األمن الزائدين( .)57وفي الوقت نفسهٍّ ،
كثفت القوات املسلحة اللبنانية من غاراتها على مخيمات الالجئين
السوريين ،أو"مستوطنات الخيام غير الرسمية" ودعتهم الحكومة ٍّ
ألن املخيمات الرسمية قامت ضد
سياسة الحكومة .ازداد تأمين السوريين الالجئين في لبنان في مستوى السياسة الوطنية كسياسيين
فحسب ،مثل وزير الخارجية ،جبران باسيل املاروني املسيحي ،من التيار الوطني الحر ،الذي يسعى لتأكيد
مواقفهم الوطنية العامة من خالل املواقف العدائية تجاه الالجئين السوريين .عزز موقف باسيل بعد
تعيين حماه (والد زوجته) ،ميشال عون ،ر ً
ئيسا للبنان في كانون األول /ديسمبر .2016

االختالف /التباين ما دون الوطني
إلنجاز أو تشغيل
واحدة من السمات األبرز في سياسة تشرين األول /أكتوبر َّ ،2014أنها أعطت إشارة
ٍ
ً
شجعت ً
فمثال ،يبدو َّأن السياسة قد ٍّ
عددا من
خارج نطاق القانون ما دون الوطني في مستوى البلديات.
ً
ليال على الالجئين السوريينْ .
ولكنً ،
البلديات على فرض حظر التجول
عمليا ،هذه املمارسات التقييدية
ً
عادل ،إذ كانت بعض املناطق أكثر تساهال من غيرها .فقط حوالى  45من أصل
جرى تنفيذها
بشكل غير ٍ
ٍ
 1000بلدية فرضت حظر التجول.
وفي الوقت نفسهَّ ،
ٍّ
الفعلي متغيران بحسب املنطقةَّ .إن
فإن ممارسات اإلعادة القسرية ،واالندماج
َ
جة
غياب
حكومة مركزية موحدة و"األعراف /األحكام غير الرسمية" الناتجة تجاه الالجئين ،قد سمحا بدر ٍ
ٍ
كبيرة من الالمركزية في تنفيذ السياسة العامة .ويمكن ْأن يفسر كثير من التباين الناتج بسبب سياسات
ْ
ولكن االقتصاد السياس ي ً
الهوية ،وال سيما دور الطائفيةٍّ .
منظمات
سعت البلديات نحو
أيضا أدى دو ًرا ،إذ
ٍ
دولية واعية بالخدمات املهمة التي يعتمد عليها السوريون ،حتى أولئك الذين يعيشون في مستوطنات
الخيام غير الرسمية.
( )57فرنجية" ،)2014( ،رحيل قسري :كيف يتهرب لبنان من املبدأ الدولي بعدم اإلعادة القسرية" ،األجندة القانونية29 ،
كانون األول /ديسمبر .2014
http://english.legal-agenda.com/article.php?id=675&folder=articles&lang=en
وفرنجية ( ،)2015لبنان يضع قيود تمييزية على دخول السوريين" ،األجندة القانونية 22 ،كانون الثاني /يناير .2015
http://english.legal-agenda.com/article.php?id=679&folder=articles&lang=en
فرنجية " ،رفض أحوال الالجئين السوريين :مساعدة أم ضرر للبنان؟" ،األجندة القانونية 10 ،كانون الثاني /يناير .2017
http://legal-agenda.com/en/article.php?id=3355
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مستوطنة غير رسمية تستضيف حوالى  120عائلة الجئة بالقرب من بر الياس في وادي البقاع ،لبنان
ً
قاسيا ألقص ى قدر ،ما عكس
وكان تنفيذ القيود على السوريين في البلديات التي يديرها حزب هللا
ً
شعورا بالخوف ومالحقة أمنية نتيجة لعالقة حزب هللا مع نظام األسد ،وواقع َّأن الالجئين السوريين في
لبنان معظمهم كانوا فارين من نظام األسد ،وأكثرهم من السنة وليسوا من الشيعة .لقد واجه حزب هللا
توا ًنا ً
دقيقا.
ز
ٍّ
وقت مبكر من األزمة ،ر ٍّحب حزب هللا ،وساعد الالجئين السوريين ألنه أراد املحافظة على سمعته في
في ٍ
عمل الخير بعد ْأن فتح السوريون أبوابهم للمدنيين اللبنانيين الذين فروا من القصف اإلسرائيلي عام
َّ ،2006
وألن زعيمه حسن نصر هللاَّ ،
أصر َّأن الحرب يجب ْأن تبقى خارج لبنان(.)58
ًّ
مصرا على إدارة صارمة مع السوريين في
مع الزمن ،قد تبنى حزب هللا موقفا أمنيا تجاه السوريين،
البلديات التي يديرها حزبهً ،
وأيضا في املناطق حيث يشاع أن يكون القتال ً
جنبا إلى جنب مع القوات املسلحة
اللبنانية ضد النصرة وداعش .في بلدة عرسال ،على سبيل املثالْ ،
أدت االشتباكات العنيفة بين حزب هللا،
وجماعات مسلحة أخرى إلى اشتراك حزب هللا في إعادة املقاتلين واملدنيين السوريين إلى محافظة إدلب.
ٍ
ٌ
ً
أمثلة على اإلعادة القسرية وعدم اإلعادة القسرية أصبحت سائدة من عام  2016إلى .)59(2017
)58( http://pulitzercenter.org/reporting/lebanon-hezbollahs-refugee-problem
)59( www.theguardian.com/world/2017/aug/14/thousands-refugees-militants-return-syria-from-

lebanon-hezbollah
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ً
ً
ً
وخصوصا في املناطق
تسامحا مع الوجود السوري.
ثانيا ،كما يتوقع املرء ،كانت املناطق الس ٍّنية األكثر
ذات التاريخ الطويل من استضافة السوريين .املدن على طول الساحل مثل طرابلس ،وصيدا ،وكذلك أجز ٌاء
ً
تخفيفا في تنفيذ قيود اإلقامة التي فرضتها سياسة تشرين األول /أكتوبر .ويرجع
كبيرة من بيروت ،كانت أكثر
ٍّ
ذلك ج ً
نطاق واسع ،وطويل األمد بين السوريين واللبنانيين التي تشكل
زئيا إلى وجود
ٍ
شبكات غير رسمية على ٍ
ً
كثير منها نتيجة لالتفاق الثنائي لعام  ،1993التي جرى من خاللها تشغيل حوالى  500000سوري بالفعل في
ً
ً
البلد قبل عام  .2011ونتيجة لذلك ،كانت هذه املناطق أكثر احتماال للسماح الفعلي بالتكامل االجتماعي
واالقتصادي ،إذ تركت الدولة إلى ٍّ
حد كبير املجتمع املدني ٍّ
للتكيف مع التدفق السوري.
ٍ
ً
اختالفاً /
تباينا ،وللشخصيات دو ٌر مهم .في تكريت ،على سبيل
ومع ذلك ،فقد كان في البلديات السنية
ٌ
ٍّ
املثال ،وهي مدينة مختلطة ،ولكن في أغالبها سنة ،أفادت هيومن رايتس ووتش بتنفيذ حظر التجول .وفي
ً
تباين ملحوظ ،تبنى رئيس بلدية طرابلس سياسة مريحة ،ومفتوحة تجاه السوريين.
ٍ
ً
معتمدا على أساس الزيادة النسبية في كمية النفايات الصلبة
كان تقديره للزيادة في عدد سكان طرابلس
ً
نشط للسكان" .من الصعب ْأن أقول لهم ،وبأي
التي تجري معالجتها من البلدية بدال من إجراء أي
ٍ
تعداد ٍ
حال من األحوالٍّ ،أنهم ً
تماما مثلنا .يوجد سوريون هنا يتكلمون لغتنا نفسها ،ولدينا تزاوج بين عائالتنا"(.)60
ً
ً
جة من السيطرة ،في
ثالثا ،كانت االستجابة في املناطق املسيحية مختلطة ،فكثيرون يسعون نحو در ٍ
حين َّإن بعضهم اآلخر يتسامح مع الوجود السوري .حوالى  10في املئة من الالجئين السوريين هم مسيحيون.
ٍّ
ولكن ٍّثم َة ٌ
إضافي يبدو أنه يتوسط االستجابة هو الطبقة االجتماعية ،وغالبا ما يكون السوريون
عامل

( )60مقابلة ،طرابلس ،تشرين األول /أكتوبر .2016
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مستوطنة كفر كاهل غير الرسمية في شمال لبنان

ً
ً
احتماال الختيار ٍّ
ذاتي للعيش في املناطق املسيحية الغنية بدال من املستوطنات العشوائية/
األثرياء أكثر
ٍ
غير الرسمية في كثير من املناطق السنية.
ً
مرة أخرى ،للشخصية دو ٌر مهم .في زحلة ،على سبيل املثال ،رئيس البلدية املسيحي أسعد زغيب لم
جزئيا بسبب ٍّ
يفرض حظر التجول أو يقمع الالجئين السوريين املضطهدين ،وذلك ً
ْ
قيمه الليبرالية املعلنة:
ٍّ
ٍّ
عمل مضن" .وجه خيبته إلى املنظمات
"أنا لن أمنع أي سوري من املش ي مع زوجته في املساء بعد يوم ٍ
الدولية؛ "لدينا مخيمات في بلديتنا منذ ٍّ
مدة طويلة ،ولكن فقط بعد توقفنا عن جمع النفايات منها ،بدأت
ٌ
مدن مسيحية أخرى ،على
املنظمات الدولية بالتحدث معنا"( .)61تتناقض هذه االستجابة مع ما هو قائم في ٍ
سبيل املثال ،في بلدة جونية الساحلية ،واجه السوريون في كثير من األحيان أكبر املستويات من التمييز
والقمع ،بما في ذلك من الشرطة واألمن العام( .)62وأعرب رئيس بلدية زحلة عن أسفه لعدم كفاية مستوى
التنظيم الستجابة الالجئين ً
عموما .وأعرب عن قلقه حول السالمة من الحرائق في املخيمات غير الرسمية،
ً ً
مياه نظيفة كافية .لم تكن زحلة البلدية الوحيدة
إذ الخيام قريبة جدا بعضها من بعضها ،وعن عدم وجود ٍ
التي منعت بصورة استراتيجية الخدمات التي تقدمها املخيمات للفت االنتباه" .حاولت البلديات توعية
ٌ
منسق ر ٍّ
سمي في وكالة
حين إلى آخر" ،كما شرح
سكان املخيمات بقضايا النفايات من خالل عدم جمعها من ٍ
الالجئين(.)63
( )61مقابلة ،زحلة ،تشرين األول /أكتوبر .2016
)62( http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/07/lebanon-syria-conflict-refugee-abuse.html
( )63مقابلة ،زحلة ،تشرين األول /أكتوبر .2016
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قد تستخدم البلديات ً
أيضا حظر التجول وسيلة للحصول على االهتمام من منظمات املساعدة
ً
الدولية؛ إذ فسرت املنظمات الدولية حظر التجول
ات اجتماعية ،ما يخفف من الحاجة
مؤشرا على توتر ٍ
إلى املساعدة ،ويحفز على اإلشارة إلى التوترات االجتماعية بوصفها بسبب السلطات املحلية(.)64

تركيا
طب ْ
بغض النظر عن النزاعات الثنائية طويلة األمدٍّ ،
عت كل من تركيا وسورية عالقاتهما في العقد األول
من القرن املاض ي ،وخلقتا إطا ًرا واسع النطاق للتعاون في قضايا عامة ،بما في ذلك األمن ،والتجارة،
والصحة والزراعة(.)65
ً
بعد توقيع اتفاق التجارة ٍّ
(فعليا ،ابتداء من عام  ،)2007زادت التجارة بين البلدين
الحرة عام 2004
أكثر من الضعف خالل ثالث سنوات ،وارتفعت من  795مليون دوالر إلى  1.6مليار دوالر عام .)66(2009
ْ
ٍّ
دة لسورية في عام  ،2000أصبحت األولى في عام
بلدان مور ٍ
وفي حين لم تكن تركيا ضمن أفضل خمسة ٍ
.)67(2010
ً
قبل اندالع الصراع السوري ،اعتمد املجلس التركي السوري االستراتيجي األعلى أكثر من  60اتفاقا
بشكل متبادل متطلبات
للتعاون ،بما في ذلك اتفاق التنقل الثنائي في أيلول /سبتمبر  2009الذي ألغى
ٍ
حصول املواطنين املعنيين على التأشيرة للدخول بقصد السياحة لحدود ً 90
يوما( .)68وفي السنة التالية،
سوري تركيا( .)69وسمح اتفاق التنقل ً
ٌّ
زار  1.35مليون ٌّ
أيضا بحرية العبور
تركي سورية ،في حين زار 750000
( )64ملزيد من التفاصيل حول املساعدة التي يوجهها الصراع والصراعات املتهورة ،انظر مراد" ،)2016( ،من صراع متهور
إلى مساعدة يوجهها الصراع" ،معهد الشرق األوسط،
http://www.mei.edu/content/map/conflict-insensitive-conflict-driven-aid
( )65لالطالع على مواقف متعمقة حول العالقات بين تركيا وسورية ،انظر بيشكو" ،)2012( ،العالقات التركية السورية:
تاريخ متقلب" ،سياسة الشرق األوسط36-53 :)3( 19 ،؛ وهاينسبوش ،وتور ،)2013( ،تركيا والعالقات السورية :بين
العداوة والصداقة (فرانهام :أشغيت) ،إيلجيت وديفيس (" ،)2013وجوه كثيرة لتركيا في األزمة السورية" ،مشروع الشرق
األوسط للبحوث واملعلومات؛ عبود ،)2016( ،سورية (كامبردج :الصحافة السياسية).
( )66بليفسكي" ،)2010( ،حماسة سورية جديدة لتركيا التي تتطلع شرقا" ،نيويورك تايمز 24 ،تموز /يوليو .كان اتفاق
التجارة الحرة قد علق في  6كانون األول /ديسمبر .2011
( )67بيلجيك -أباسالن" ،)2012( ،كيف تؤثر األزمة السورية على االقتصاد التركي؟" ،تقرير مؤسسة أبحاث السياسات
االقتصادية في تركيا رقم .201248N
( )68موقع وزارة الخارجية التركية:
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-syria.en.mfa
( )69بيشكو2012 ،
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وقت مبكر من األزمة .أول الوافدين -في البداية فقط بضع مئات -جاؤوا في أواخر نيسان/
الحدودية في ٍ
مخيم صغير لالجئين قيد اإلنشاء في منطقة هاتاي .ومع تدهور الوضع في سورية ،كانت
أبريل  ،2011إلى
ٍ
استجابة تركيا في البداية كريمة /مضيافة .في حزيران /يونيو  ،2011عقب حصار الحكومة السورية لجسر
الشغور ،فر أكثر من  10000شخص إلى تركيا ،ما دفع الحكومة إلى إعالن سياسة الحدود املفتوحة لهؤالء
الفارين من الصراع السوري(.)70
ً
ً
مناهضا لألسد من حكومة أردوغان ،وتضام ًنا ًّ
ً
عموما بين أهالي هاتاي،
قويا
موقفا
عكس هكذا
والسوريين من مختلف أنحاء البالد(.)71بحلول نهاية عام  ،2011كانت تركيا قد أنفقت  15مليون دوالر على
ً
األقل ،إلنشاء ستة مخيماتَّ ،
وسم ْت الالجئين "ضيوفا"(.)72
ً
ًّ
إنسانيا
كان رئيس الوزراء آنذاك -الرئيس الحالي -أردوغان عاز ًما على تقديم تركيا بوصفها " فاعال
"والعبا ر ً
ً
ً
ئيسا في السياسة اإلقليمية(.)73
عامليا"،
ً
شهد العام التالي زيادة هائلة في وصول عدد السوريين ،ففي نيسان /أبريل  ،2012قبل وقف إطالق
يوم واحد
النار الذي رعته األمم املتحدة ،وصل أكثر من  2500شخص إلى الحدود التركية السورية في ٍ
ٌ
نسبة حتى ذلك الحين ( .) 74وفي حزيران /يونيو ٍّ ،2012
غيرت تركيا ر ًّ
سميا موقفها من
فقط ،وهي أعلى
ً
ً ٍّ
ْ
ْ
الصراع ،بعد ْأن أسقطت سورية طائرة تركية َعبرت أراضيها ،معلنة أنه إذا اقتربت القوات السورية من
ٍّ
تهديد عسكري .وازداد التوتر في تشرين األول /أكتوبر ،عندما سقطت قذيفة
ستعد بمنزلة
حدود تركيا،
ٍ
هاون سورية للمرة األولى على بلدة أكتشاكاليه الحدودية ،ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين أتراك ،تالها
ٌ
بلدان أجنبية عند الضرورة(.)75
انتقام عسكري فوري من تركيا ،وموافقة البرملان على نشر قوات مسلحة في ٍ
وبحلول كانون األول /ديسمبر  ،2012بلغ عدد الالجئين السوريين في تركيا ً 150000
الجئا ،ثم سرعان ما

( )70في ما يتعلق بالديناميات املبكرة لتدفقات الالجئين إلى تركيا ،انظر إلجيت وديفيس)  ،2013وأوزدن" ،2013 ،الجئون
سوريون في تركيا" ،مركز أبحاث سياسات الهجرة  ،05/2013معهد الجامعة األوروبية؛ ودينتشر ،فيديريس ي ،وفيريس،
وكاراجا ،وتشارميكلي " ،2013تركيا والالجئون السوريون :حدود الضيافة" ،مؤسسة بروكينغز وأوساك.
( )71أوزدين2013 ،
( )72ستاك " ،2013 ،من أجل الجئين من سورية ،زيارة مفتوحة" ،نيو يورك تايمز 14 ،تشرين الثاني /نوفمبر.
( )73إلجيت وديفيس 2013؛ جوكالب أراس ،وساهين مينكوتك" ،2015 ،الهجرة الدولية وعالقة السياسة الخارجية :حالة
أزمة الالجئين السوريين وتركيا" ،رسائل الهجرة193-208 :)3( 12 ،؛ عبود.2016 ،
( )74الالجئون السوريون :ملحة عن األزمة في الشرق األوسط وأوروبا" ،مركز سياسات الهجرة ،معهد الجامعة األوروبية.
http://syrianrefugees.eu
( )75إلجيت وديفيس  ،2013انظر أيضا" ،بلدة تركية حدودية هادئة بعد القصف" ،حريات ديلي نيوز 5 ،تشرين األول/
أكتوبر .2012
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وصل إلى نصف مليو ٍن في نهاية عام  .2013حدثت زيادة كبيرة عام  ،2014مع أكثر من  1.5مليون سوري
مسجل في كانون األول /ديسمبر .)76(2014
ً
مؤسسات وطنية أكثر
ومنذ عام  ،2013استكملت تركيا عملية بدأت منذ حوالى عقد من الزمان في بناء
ٍ
ً
رسمية بخصوص إدارة الالجئين والهجرة(.)77
َّ
سنت بصورة خاصة قانون الحماية الدولية لألجانب ،وهو أو ُّ
ل
جة
قد
تشريع شامل للهجرة ،تحت در ٍ
ٍ
من الضغط من االتحاد األوروبي ،وأنشأت املديرية العامة إلدارة الهجرة ،التي بدأت بالعمل في عام .2014
ٍّ
ً
فئات للحماية الدولية:
وضع التشريع الجديد لوائح إلدارة الدخول والخروج لألجانب ،وحدد أيضا أربعة ٍ
الالجئون (من أوروبا) ،الجئون شرطيون (من خارج أوروبا) ،حماية ثانوية (فردية ،قائمة على حقوق
ُ
اإلنسان) ،وموقتة (لحاالت التدفق الجماعي) .الحالة األخيرة من تلك الحاالت هي ما طبق على السوريين(.)78
ْ
بطلب
يمكن لهم التقدم
تنص الحماية الدولية لالجئين على َّأن الالجئين أو الالجئين الشرطيين
ٍ
ْ
ويمكن للمستفيدين
عمل ملدة ستة أشهر من تاريخ تقديم املطالبة بالحماية الدولية،
للحصول على تصريح ٍ
من الحماية الفرعية أن يعملوا ٍّ
مدة محدودة إذا كانت أوضاع سوق العمل تستدعي ذلك .في الوقت نفسه،
وفي كانون الثاني /يناير  ،2016جرى تمرير الالئحة التنفيذية لتصاريح العمل الخاصة بالالجئين تحت
الحماية املوقتة ،ما يسمح بمنح تصاريح عمل للسوريين مع بعض الشروط ،وببعض القيودْ .
لكن في الواقع
ٍ
ْ
العملي ،كانت القيود كبيرة؛ إذ يجب على أصحاب العمل السوريين أن يتقدموا لوزارة العمل والضمان
أشهر من التسجيل بحالة الحماية املوقتة ،ويجب ْأن يكون العامل في
االجتماعي بإذن العمل بعد ستة
ٍ
ٍّ
عمل معين ،ال يمكن لعدد العاملين الخاضعين لحالة الحماية املوقتة أن
مدينة التسجيل ،وفي أي مكان ٍ
يتجاوزوا عشرة في املئة من املواطنين األتراك العاملين.

( )76استجابة املفوضية اإلقليمية لالجئين في سورية.
( )77إلجراء مناقشات متعمقة حول التغيرات األخيرة في سياسات وممارسات الهجرة في تركيا ،وتأثير االتحاد األوروبي في
نظام الهجرة التركية ،انظر إيتشضوغو" ،2004 ،التنقل الديموغرافي وتركيا" :تجارب الهجرة واالستجابات الحكومية"،
فصلية البحر املتوسط ،8-90 :)4( 15 ،وكيريشتش ي " ،2007تركيا :بلد االنتقال من النزوح إلى الهجرة" ،السياسة
املتوسطية ،91-97 :)1(12 ،أوزجوروماز ،وشانسيس " ،2011التأورب وتركيا :دراسة سياسة الهجرة غير النظامية،
مجلة دراسات.
البلقان والشرق األدنى ،233-48 :)2(13 ،سيركيجي ،وبوش (طبعات)  ،2016سياسة الهجرة التركية (لندن :منشورات
ترانس ناشيونال).
( )78إنيلي جيغر" ،2014 ،اآلثار املترتبة على القانون الجديد لألجانب والحماية الدولية والتنظيم رقم  29153بشأن
الحماية املؤقتة للسوريين الباحثين عن الحماية في تركيا" ،مرصد أوكسفورد للهجرة القسرية.28-36 :)2( 4 ،
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عمل من عام  2011إلى عام  ،2016وذلك يضم حوالى  1في
حصل حوالى  20ألف سوري على تصاريح ٍ
املئة من مجموع السكان في سن العمل .يتراوح العدد ٍّ
املقدر من السوريين العاملين بشكل غير ر ٍّ
سمي في
ٍ
تركيا بين  500000ومليون شخص(.)79
بشكل رئيس في قطاعات الزراعة ،والبناء ،والنسيج،
تتركز العمالة الرسمية ،وغير الرسمية
ٍ
والخدمات(.)80
ً
مسؤوال من وزارة العمل والضمان االجتماعي ،يوضح أنه بقيت طلبات تصريح العمل َّ
أقل من
وبصفته
ٌ
أساسا ٍّ
ً
ألنها عملية جديدة ً
ٌ
نقص عام في وعي الجمهور بشأن اإلجراءات
نسبيا ،وهناك
املتوقع ،وذلك
َّ
ْ
الرسمية .وأضاف" :ولكن ستبقى حصة  10في املئة في الوقت الراهن ،ألنه علينا أن نكون حريصين على
املحافظة على أمن العمل"(.)81
ً
تقييدا
مجموعة أكثر
في الواقع ،خالل عملية تطوير هذه املؤسسات ،فقد التفتت الحكومة نحو
ٍ
بصورة عامة من السياسات املتعلقة بالتنقل ً
نظرا إلى املخاوف األمنية املتزايدة .كانت نقطة التحول
الرئيسة في شباط /فبراير وأيار /مايو  ،2013بعد التفجيرات في الريحانية ،إحدى مدن هاتاي الحدودية مع
سورية ،أو ٍّل
انفجار على الحدود في معبر جيلفي غوزو ( Cilvegözüيقابله معبر باب الهوى من الجانب
ٍ
ً
شخصا،
السوري) ،ثم تفجيرات مزدوجة في وسط مدينة الريحانية ،ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 51
وإصابة  140آخرين.
لصلة محتملة بين تحركات الالجئين السوريين ،والتهديد اإلرهابي (.) 82
معرفة متزايدة
وأدى ذلك إلى
ٍ
ٍ
مباشرة بعد ذلك ،بدأت تركيا بإغالق بعض معابرها الحدودية الرسمية مع سورية ،على سبيل املثال ،بناء
جدار بارتفاع مترين في البداية في منطقة نصيبين(.)83
ٍ
( )79كادكوي" ،2017،السوريون واالندماج في سوق العمل -الديناميات في تركيا وأملانيا" ،ملخصات حول تحليل تركيا،
وصندوق مارشال األملاني للواليات املتحدة 2 ،شباط  /فبراير.
( )80كوركماز" ،2017،كيف يتحدى العاملون السوريون الالجئون إدارة سلسلة التوريد في صناعة املالبس التركية؟"،
جامعة
أوكسفورد ،ورقة بحث في معهد الهجرة الدولية .18-1 :133
( )81مقابلة ،أنقرة ،كانون األول /ديسمبر  .2016انظر أيضا ،إيتشضوغو ،ودايكر" ،2017،تكامل سوق العمل لالجئين
السوريين في تركيا :من الجئين إلى مقيمين" ،مجلة دراسات الهجرة.12-35 :)1( 3 ،
( )82دينتشر ،وآخرون ،2013 ،شليفر" ،2013،بعد اجتماع أوباما مع أردوغان ،تعيد تركيا ضبط سياسة سورية" ،مجلة
السياسة الدولية 4 ،حزيران /يونيو.
( )83بورش" ،2013،تركيا تغلق املعبر الحدودي السوري بعد التفجيرات القاتلة" ،رويترز 22 ،أيار /مايو .باموك،
وكوسكون"' ،2013 ،تركيا تبني جدارا على الحدود السورية لوقف الهجرة غير الشرعية " ،رويترز 7 ،تشرين األول/
أكتوبر.
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ً
على الرغم من ٍّأن تركيا أعلنت ٍّأن حدودها ما تزال مفتوحة ،لكن في املمارسة العملية لم يكن هذا هو
ٍّ
وفر ٌ
الحال ً
تحولت ديناميات الصراع في سورية نحو دو ٍر لداعشَّ ،
عدد أكبر من الناس من
دائما .بينما
ْ
املناطق الكردية في َ
خشيت الحكومة التركية بصورة
إثر حصار كوباني في تشرين األول /أكتوبر ،2014
متزايدة من التهديد اإلرهابي املزدوج من حزب العمال الكردستاني ،وداعش(.)84
َ
وكما في لبنان واألردن ،يعد تشرين األول /أكتوبر  2014نقطة تحو ٍل مهمة في تزايد القيود املفروضة
"دائما" أكثر مما هو موقتَّ ،
على التنقل ،إذ أعلنت الحكومة َّأنها تنظر اآلن إلى الوجود السوري بوصفه ً
وأن
التكيف ً
البالد تحتاج إلى ٍّ
تبعا لذلك(.)85
ً
ً
داخليا) .إذ ضمن الحماية من
(قانونا
في ذلك الشهر ،وافق مجلس الوزراء على قانون الحماية املوقتة
العودة القسرية ،ومساعدة السوريين جميعهم (سواء كانوا الجئي مخيمات أم خارج املخيمات ،مع أو من
دون وثائق هوية) ،والفلسطينيين من سورية ،وعديمي الجنسية ( .) 86ابتداء من آذار /مارس إلى أوائل
حزيران /يونيو  ،2015أغلقت تركيا نقاط العبور الحدودية جميعها في وجه األفراد ،بما في ذلك املواطنين
السوريين الذين يحملون جوازات سفر ،إلى ْأن سمحت بإدخال أكثر من  15000سوري هربوا من تزايد
القتال في تل أبيض(.)87
شهد نيسان /أبريل  2015بداية ما ُيسمى "أزمة الالجئين األوروبية" .من حزيران /يونيو إلى تشرين
الثاني /نوفمبر ،إذ وصل ً
بشكل غير منتظم إلى
تقريبا  704000شخص ،معظمهم من املواطنين السوريين،
ٍ
اليونان عن طريق البحر من تركيا( .)88زاد هذا من الضغط الثنائي على تركيا لتقييد حركة السوريين داخل
ً
عمل
تركيا ،ومنها تدريجا( .)89وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2015اتفق االتحاد األوروبي ،وتركيا على خطة ٍ
ً
بشكل أفضل ،فضال عن الحماية الدولية .وفي أواخر تشرين
ات إلدارة الحدود
مشتركة ،من شأنها بناء قدر ٍ
ٍ
الثاني /نوفمبر ،اجتمع أردوغان مع رؤساء دول االتحاد األوروبي في بروكسل ،وجرى االتفاق على حزمة
ثالثة مليارات يورو لدعم التعاون التركي األوروبي املتعلق بالالجئين السوريين بوصفها ً
جزءا من استراتيجية
الهجرة األوسع لالتحاد األوروبي نحو غرب البلقان ،وبحر إيجة.
( )84كيريسشجي ،وفيريس" ،من غير املرجح أن يعودوا إلى ديارهم :الالجئون السوريون والتحديات التي تواجه تركيا
واملجتمع الدولي" ،مشروع ورقة سياسة تركيا رقم  ،7معهد بروكينغز.
( )85ميميش أوغلو وإيلجيت .2017
( )86توغرال-كوجا" ،2015 ،تفكيك سياسة الباب املفتوح في تركيا تجاه الالجئين من سورية" ،رسائل الهجرة:)3( 12 ،
 ،225-209بانبان ،وإلكان ،وريجيل" ،2017 ،الالجئون السوريون في تركيا :مسارات نحو األمان ،وتفاوض حول حقوق
املواطنة " ،مجلة الهجرة والدراسات العرقية41-57 :)1( 43 ،
( )87كونوكسيفر" ،2015 ،إعادة فتح الحدود في أكجاكاليه" 15 ،حزيران /يونيو.
( )88االستجابة الطارئة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين /املهاجرين :البحر املتوسط 24 ،نيسان /أبريل .2016
( )89ميميش أوغلو وإيلجيت 2017
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حي سوري في أضنة ،تركيا

ُ
وت ٍّوج هذا العمل في آذار /مارس  2016باالتفاق األوروبي التركي الذي عرض أكثر من ثالث مليارات يورو
مقابل موافقة تركيا على إعادة قبول السوريين الذين يصلون إلى اليونان جميعهم ،وتعزيز ضوابط التنقل
على الالجئين السوريين داخل تركيا(.)90
كان لهذه السياسات نتائج غير مباشرة .بحلول شباط /فبراير  ،2016على سبيل املثال ،كان حوالى
 60000إلى  70000شخص تقطعت بهم السبل ينتظرون بالقرب من كلس على الحدود الجنوبية ،هرب
ً
معظمهم من القصف على حلب .لم تفتح تركيا حدودها أمام هذا التدفق الجديد ،واختارت بدال من ذلك
ْ
سعت
مخيمات موقتة ،وتوفير الحاجات األساسية إذ
ْأن تساعدهم على الجانب اآلخر من الحدود ،في بناء
ٍ
ٍّ
سلسلة من الهجمات ،عززت تركيا
إلى تقديم نموذج "مالذ آمن" على الجانب السوري من الحدود .وفي عقب
ٍ
أمنها الحدودي ،وانتهت من بناء جدار طوله  700كم على طول حدودها مع سورية بحلول نهاية أيلول/
سبتمبر  .2017وفي الوقت نفسه ،فإن الديناميات املتغيرة لحالة الالجئين جعلت قضايا التكامل االجتماعي
ً
أولوية سياسية ،وهي ٍّ
تحد ذو أبعاد وآثار سياسية عدة.
لالجئين في املناطق الحضرية
ٍ
ً
ً
ً
ساخنا بعد
سياسيا
موضوعا
ٍّإن فتح مسارات للحصول على الجنسية ،على سبيل املثال ،قد أصبح
َّ
ٍّ
شعبي قو ٍّي.
فعل
إعالن أردوغان في تموز /يوليو  2016عن
ٍ
خطط ملنح الجنسية للسوريين ،ما أثار رد ٍ

( )90أوكياي ،وزاراغوزا-كريستياني" ،2016 ،مصلحة الحراس :السلطة والترابط في ترتيبات الهجرة بين االتحاد األوروبي
وتركيا" ،املجلة اإليطالية للشؤون الدولية.51-66 :)4( 51 ،
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مخيم الجئين في غازي عنتاب ،تركيا

ووفقا ملسؤولينُ ،منحت الجنسية ألكثر من  10000سوري حتى اآلن ،ومع الطلبات التي تجري معالجتها
ً
حاليا ،فإن األرقام ستصل إلى (.50000)91

االختالف /التباين ما دون الوطني
في تركياُ ،ت ٍّ
حدد الحكومة املركزية السياسة املتعلقة بالالجئين ،بينما تمثل املحافظات الحكومة املركزية.
َّ
ومع ذلك ،فالبلديات املنتخبة ً
محليا تؤدي دو ًرا ً
مهما في تشكيل التكامل االجتماعي ،واالقتصادي .ترك َز
وقت الحق على مدن الحدود الجنوبية الشرقية ذات نقاط العبور الرسمية،
التدفق األولي على هاتاي ،وفي ٍ
وغير الرسمية :غازي عنتاب ،وكيليس ،وشانلي أورفا ،وماردين .تتمتع هاتاي بتار ٍيخ طويل من العالقات
ً
خصوصا من خالل سكانها العرب املسيحيين والعلويين ،إذ كان
االجتماعية عبر الحدود بين سورية وتركيا،
ً
التضامن مع السوريين ً
هوية مناطقية.
جزءا
أساسيا من ٍ

( )91مقابلة ،أنقرة ،كانون األول /ديسمبر  .2016انظر أيضا" :تركيا تعالج قضية الجنسية لـ  50،000سوري ،صحيفة
صباح اليومية التركية 23 ،أيلول /سبتمبر.
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في الواقعَّ ،إن روابط القربى ،والشبكات االجتماعية واالقتصادية القائمة بالفعل مع املجتمع املضيف
ً
لسكن ذاتي(.)92
حاسما في تفضيل الالجئين
على طول املنطقة الحدودية بأكملها ،تؤدي دو ًرا
ٍ
منذ عام  ،2012بدأت تركيا ببناء مزيد من املخيمات حول املحافظات الحدودية :هاتاي ،وكيليس،
وغازي عنتاب ،وماردين وشانلي أورفا ،ومناطق محافظة أضنة ،ومرسين ،وكهرمان مرعش ،والعثمانية.
وبدأ السوريون باالستقرار أكثر في املناطق الحضرية .ومع إطالة أمد إقامتهم ،انتقل بعضهم إلى املناطق
عمل كبرى ،وبعضهم لتزايد املخاوف األمنية
األخرى من أجل
ٍ
شبكات اجتماعية واقتصادية ،وأسواق ٍ
ً
قائمة على الهوية في هاتاي( .)94كان الالجئون
خصوصا بعد تفجيرات الريحانية( .)93كان هناك توترات متزايدة ٍ
ٌ
السوريون
بشكل أولي معظمهم من السنة ،بينما كانت أقلية من سكان هاتاي التركية -حوالى  30في املئة-
ٍ
من العلويين ،ما أدى إلى توتر واحتجاجات في بعض األحيان(.)95
ما يزال أكثر من نصف الالجئين السوريين متركزين في املناطق الجنوبية ،والجنوبية الشرقية( .)96ومع
ذلك ،بينما بدؤوا باالنتقال إلى أجزاء أخرى من البلد ،كان هناك ٌ
بلديات
تباين واضح في درجة االنفتاح في
ٍ
ٍ
ً
تقييدا ً
بدءا من عام  ،2014أظهرت
مختلفة .وفي الوقت الذي شرعت تركيا بصورة عامة في تحو ٍل أكثر
جات مختلفة من التضامن ،وإن كان ذلك ضمن اإلطار املحدود الذي توفره السياسات
بعض البلديات در ٍ
ٍّ
اإلقليمي للحكومة املركزية .في املدن الرئيسة الستضافة
والتشريعات الوطنية .في تركيا ،املحافظة هي املمثل
الالجئين ،املحافظات هي املسؤولة في املقام األول عن التنسيق بين الجهات الفاعلة الحكومية ،وغير
ٌ ُ
ً
شعبيا في
بلديات تنتخب
الحكومية املعنية في االستجابة املحلية لقضية الالجئين .وفي الوقت نفسه ،هناك
مستوى املدن الكبرى ،واملناطق .ال يحدد اإلطار القانوني الحالي املسؤوليات املؤسسية الرسمية للبلديات
لدمج الالجئين في مساعدتهم ،وخدماتهم االجتماعية .وليس هناك ٌ
بدل مالي محدد لالجئين داخل امليزانية
املخصصة من الحكومة املركزية ،املصدر املالي الرئيس للبلديات(.)97
( )92أوزدين  ،2013وكايا" ،2016 ،الالجئون السوريون والحميمية الثقافية في إسطنبول :أشعر باألمان هنا" ،سلسلة
أوراق عمل للجامعة األوروبية  ،59/2016معهد الجامعة األوروبية.
( )93عبود 2016
( )94زمان ،2016 ،تقاليد إسالمية لالجئين في أزمتي العراق وسورية (نيو يورك :بالغريف ماكميلالن)
( )95سيبرت" ،2012 ،الجئون سوريون أجبروا على الخروج من منطقة الحدود التركية" ،ذي ناشيونال 11 ،أيلول/
سبتمبر.
https://www.thenational.ae/world/mena/syrian-refugees-forced-away-from-turkish-border-area1.441465
( )96املوقع الرسمي ملديرية الهجرة:
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
( )97مقابالت ،أنقرة ،كانون األول  /ديسمبر  .2016انظر أيضا ،أردوغان ،2017،الجئون حضريون من الالمباالة إلى
التالؤم ،الالجئون السوريون وإدارة عملية البلديات :حالة اسطنبول ،منشورات اتحاد بلديات مرمرة.
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ٍّ
ومن ثم ،تؤدي البلديات دو ًرا ر ً
ً
ً
ستقدم ً
وتكميليا لالجئين ،وغالبا
إضافيا
دعما
ئيسا في تقرير ما إذا كانت
ٌ
ٌ
ما تحدده السياسة الحزبية .وفقا ملمثلي االتحاد التركي للبلديات ،وهي منظمة تمثيلية تمارس الضغط على
البلديات جميعها البالغ عددها  1397بلدية على الصعيدين املركزي والدولي ،وهذه الثغرة القانونية تؤدي
اختالفات في دور البلدية ،تتأرجح بين املشاركة الهامشية إلى املشاركة الفاعلة(.)98
إلى
ٍ
ً
ٌ
ٍّ
وأحيانا ٍّ
وطني في تركيا .هذه املقاربة الخاصة
محلي،
نفوذ
رؤساء البلديات هم شخصيات سياسية ذات ٍ
لحالة الالجئين ،واإلرادة السياسية ً
أيضا هي ٌ
عامل حاسم في دور البلدية العام في سياسة الالجئين.
ويبدو َّأن َ
أحد العوامل الرئيسة الكامنة وراء ذلك هو دور األحزاب السياسية ،وكذلك الدرجة التي
ُينظر بها إلى الالجئين بوصفهم فرصة اقتصادية كامنة من قادة األعمال املحليين .نوضح هذا االختالف،
باستخدام األمثلة لكيفية استجابة سلطات غازي عنتاب ،وأضنة ،وإزمير البلدية.
ً
قدر من التضامن في مستوى البلدية .تقع غازي
ي
أكبر
عنتاب
غاز
أظهرت
فقد
الثالثة،
األمثلة
عبر
،
أوال
ٍ
ٍّ
عنتاب على بعد ٍّ
موجات من
أقل من  100كم من الحدود مع سورية ،وكانت من أوائل املدن التي تلقت
ٍ
الالجئين السوريينٍّ ،
مخيمات لالجئين في املناطق املحيطة ،مثل :اإلصالحية ،ونيزب ،وقرقميش .من
وجهزت
ٍ
ً
طفرة كبيرة مع التدفق املتزايد من الجئي املناطق الحضرية ً
بدءا من
الناحية الديمغرافية ،شهدت املدينة
أوائل عام  ،2012إذ بلغت نسبتهم ً
حاليا حوالى  20في املئة من مجموع السكان(.)99
تسوغ عوامل كثيرة شعبية غازي عنتاب بين الالجئين السوريين :القرب الجغرافي والثقافي من سورية،
وعالقات القربى ،والشبكات االجتماعية ،واالقتصادية القائمة ،وقوة موقع املدينة االقتصادي ً
نسبيا في
ً
ٍّ
عموما.
املحلي
املنطقة ،والتجاوب
ً
ً
ديناميا مع
َّإن بلدية غازي عنتاب الكبرى ،التي يديرها حزب العدالة والتنمية ،قد تفاعلت تفاعال
الالجئين السوريين في السنوات األولى لأل مة .ور ٍّك ْ
زت في البداية على تقديم املساعدة اإلنسانية األساسية،
ز
ٌ
مجموعة واسعة من الخدمات البلدية التي ُت ٍّ
قدم لالجئين ،من التعليم إلى سبل املعيشة ،ودعم
وهناك األن
ً
املجتمع .وفي عقب انتخاب فاطمة شاهين ،رئيسة للبلدية (كانت سابقا ،وزيرة األسرة والسياسات
االجتماعية) في عام  ،2014التي أظهرت ً
موقفا ً
مؤيدا لالجئين ،نظمت البلدية آليات مساعدتها غير الرسمية
ً
وأنشأت مديرية فرعية لوحدة شؤون الهجرة في أوائل عام  .2016هذه الوحدة ،وهي األولى من نوعها في

( )98مقابالت ،أنقرة ،كانون األول /ديسمبر .2016
ً
( )99ابتداء من تشرين األول /أكتوبر  ،2017تستضيف غازي عنتاب ً 342،442
ً
سوريا مسجال تحت الحماية
الجئا
املوقتة ،والجئي مخيم إضافي  .24،905هذه األرقام ال تشمل السوريين غير املسجلين ،والسوريين املقيمين في غازي
عنتاب تحت وضع أجنبي (مع اإلقامة) املصدر :املديرية العامة الهجرة،
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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بشكل فاعل بين البلدية ،واملؤسسات العامة ،واملنظمات غير الحكومية ،واملنظمات
تركيا ،تنوي التنسيق
ٍ
الدولية.
ً
وفي إطار صالحيات املديرية ،هناك نوعان من املدارس للتالميذ السوريين (معتمدة من الوزارة من
ً
منطقة مختلطة تركية -كردية-
مجتمعي( ،)100يقع في حي نارلي تبه  ,Narlıtepeفي
التعليم الوطني) ،ومركز
ٍ
عربية ،حيث ُي ٍّ
خدمات استشارية ملا يصل إلى  400سوري َّ
كل أسبوع .عملهم في التعامل
قدم مركز "أنصار"
ٍ
ٌ
بفخر ٍّأن توصياتهم
جدير باملالحظة :يشرح رئيس املركز املجتمعي
مع القضايا اليومية لالجئين السوريين
ٍ
ُ
بشأن تسجيل الزيجات ،وتسجيل لوحات السيا ات السورية ،أخذت على محمل ٍّ
الجد من السلطات
ر
ُ َ
املركزية ،التي أصبحت تنفذ في ما بعد في أنحاء البالد جميعها(.)101
إيجابي في تعزيز الحوار بين الالجئين ،واملضيفين في ٍّ
يبدو َّأن املركز املجتمعي له ٌ
ٍّ
الحي إذ ٍّإن
تأثير
فعالياتهم ،وبرامجهم مفتوح ٌة للجميع .ومع ذلك ،كما الحظ مختار في منطقة نارلي تبهَّ ،
فإن التكامل
َّ
ً
كثير من األحيان داخل غازي
االجتماعي سيستغرق بعض الوقت ،نظرا إلى أن الالجئين السوريين يتنقلون في ٍ
ً
ً
مدن أخرى(.)102
عنتاب وخارجها ،عندما يجدون إقامة أرخص ،وعمال في ٍ
من حيث فهم الجوانب االجتماعية واالقتصادية الخاصة ألزمة الالجئين السوريين في غازي عنتاب ،من
نات بأوضاع ما قبل الحرب في أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرين .وعودة إلى
املهم رسم مقار ٍ
ٌ
عام  ،2005كانت غازي عنتاب ،وحلب ر ً
سميا "مدن توأم" ،وهي مبادرة اتخذتها السلطات املحلية لتعزيز
كثير من األحيان،
الروابط االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية بين شعبيهما .يتذكر السكان املحليين في ٍ
َ
األيام حيث كانت تقوم سيارات األجرة بنقل رجال األعمال بشكل مستمر ،والزوار ً
يوميا بين املدينتين.
ٍ
وبصرف النظر عن االستثمارات املتنامية في مجال تنظيم املشروعات في الجانبين كليهما ،كانت هناك
ً
ً
أيضا زيادة مطردة في الصادرات من غازي عنتاب إلى سورية بين عامي  2005و .2010وعلى الرغم من
ً
االنخفاض الحاد فيها بنسبة  45في املئة عام  ،2012عادت لتشهد في املدة من عام  2010إلى  2015زيادة
كبيرة ً
جدا ،مقدارها  237في املئة ،ويعود الفضل فيها إلسهام الشركات املحلية في تقديم املساعدات
اإلنسانية عبر الحدود( .)103وفي الوقت نفسه ،أنشأ الالجئون السوريون أكثر من  800شركة في غازي عنتاب
ً
مع نهاية عام  ،2016مقارنة بـ  20شركة فقط في عام ( .2011)104على الرغم من أن املصالح االقتصادية
( )100مقابلة ،بلدية غازي عنتاب الكبرى ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )101مقابلة ،غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )102ينتخب املختارون في القرى واألحياء في تركيا .مقابلة ،غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )103مقابالت ،غرفة صناعة غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر  .2016أرقام عام  ،2012انظر:
http://gto.org.tr/upload/serbest/Icimizdeki-Suriye-Ortak-Akil-Raporu--2-113627.pdf
وانظر أيضا :كاراسابان" ،2017 ،رجال أعمال سوريون في تركيا :الطريق الندماج الالجئين؟" 3 ،تشرين األول /أكتوبر.
( )104مقابلة ،غرفة تجارة غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر .2016
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املهمة على املحك ،دعمت غرفة تجارة وغرفة صناعة غازي عنتاب بنشاط التكامل االجتماعي ،واالقتصادي
لالجئين السوريين ،وال سيما من أبناء الطبقة املتوسطة ،فأنشأت غرفة التجارة ،على سبيل املثالً ،
مكتبا
ً
سوريا لتذليل العقبات البيرقراطية التي يواجهها أعضاؤها السوريون ،ولتعزيز عالقات التنسيق مع
جمعيات األعمال املحلية ،والشبكات التي أوجدها الالجئون السوريون في غازي عنتاب.
ممثلون عن جمعية رجال األعمال ،والتجار السوريين ،قالوا إنهم يتمتعون بالحد األدنى من التفاعل
ٍّ ُ
نظام مركز ٍّي لوزارة
مع السلطات املحلية بخصوص عمليات منح تراخيص العمل ،ألنها تمنح من خالل ٍ
العمل والضمان االجتماعي.
َّإن دور وساطة غرفة التجارة يساعدهم في التغلب على اللغة ،وغيرها من الحواجز البيرقراطية .طلبهم
األساس من السلطات املركزية هو إعادة النظر في تنفيذ الحصة البالغة  10في املئة في املدن الرئيسة التي
ٌ
شركات سورية هنا يمكنها توظيف  100الجئ سوريَّ ،
لكنها ليس لديها القدرة
تستضيف الالجئين" :هناك
موظف ٍّ
تركي إضافي"(.)105
على توظيف 1000
ٍ
الحظ املسؤولون العاملون في دوائر العمل في املحافظات (ً )İŞKUR
أيضا مشاركتهم املحدودة في إدماج
ً
مباشرةً ،
وفقا للمسؤولين ،فهذا من شأنه ْأن يزيد
الالجئين السوريين في سوق العمل املحلي .إذا شاركوا
ٍّ
الرسمي بالعمل ،وإجراءات إذن العمل واملشاركة في عمل دوائر العمل ،ولكن تكثيف
وعي السوريين بحقهم
وكاالت محلية(.)106
عبء العمل ،والقدرة يحتاج إلى
ٍ
َّإن موقع غازي عنتاب اإلستر ٍّ
ٍّ
إقليمي لوكاالت األمم املتحدة ،وغيرها من
عمليات
اتيجي بوصفها مركز
ٍ
ٌ
املنظمات الدولية املشاركة في إدارة أزمة الالجئين؛ هو ً
أيضا مزية للجهات الفاعلة املحلية .ومن خالل

الشراكات مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ، UNDPعلى سبيل املثال ،تحصل بلدية املدينة الكبرى على
مشروع آخر مع برنامج األمم املتحدة
مساعدة لبناء القدرات في مجال إدارة النفايات ،واالنتعاش .وفي إطار
ٍ
ٍ
ً ٍّ
ٍّ
ْ
اإلنمائي ،نفذت البلدية ،وغرفة الصناعة تدر ًيبا مهنيا يركز على إمكان توظيف الالجئين السوريين في
قطاعات الخدمات والصناعة( .)107ومع ذلكَّ ،
ٌ
انتقاد ً
غالبا ما تثيره
فإن إطار التعاون ما يزال محدو ًدا ،وهو
ٍّ
املحلية تجاه الشركاء ،واملانحين الدوليين على الرغم من وجود
السلطات املحلية ،واملنظمات غير الحكومية
ممثل لغرفة الصناعة مثل هذه
هؤالء املانحين في غازي عنتاب منذ السنوات األولى لألزمة .تعكس كلمات ٍ
االنتقادات:

( )105مقابالت ،جمعية رجال األعمال والتجار السوريين ،غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )106مقابالت ،غازي عنتاب وأضنة ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )107مقابالت ،بلدية غازي عنتاب الكبرى ،تشرين األول /أكتوبر .2016
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ً
حل لغزْ ،
"تتصرف املنظمات الدولية هنا وكأنها تحاول ٍّ
ولكن ليس هناك لغز .لقد انتظروا طويال حتى
ٍ
ً
يتدخلوا .بحثنا عن شركاء إلجراء د اسة سم خرائط مهنية ْ
ألن تكون قادرة على مالءمة مهارات السوريين
ر ر
ٍ
ْ
مع حاجات القوى العاملة ،لم نتمكن من العثور على أي منهم.
ً
ً
أوال ،تحتاج إلى تحديد ٍّ
نوع من السكان ستتعامل معهم ،وتحتاج إلى تعليمهم مهنة ،وثقافة مهنية،
أي
ٍ
ً
قيد أو شرط .ثانيا ،يحتاجون إلى دعم ،وتطوير البنية التحتية املادية.
ال يمكنك إعطاء املال فقط من دون ٍ
مجدية من دون األخذ
هذا هو وضع النزوح القسري ،وليس الهجرة املخططة .هم ينفذون مشروعات غير
ٍ
في الحسبان هذه الحقائق على األرض"(.)108
ً
بوصفها املدينة السادسة األكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا ،ومنزلة أضنة االجتماعية واالقتصادية،
ً
ًّ
شعبيا لالجئين
مقصدا
املتطورة في قطاعات الزراعية والنسيج ،وقربها من املحافظات الحدودية ،ما جعلها
السوريين(.)109
ً
عد املدينة ً
ُت ُّ
ملجموعة متنوعة من مجتمعات املهاجرين الداخليين من الجنوب الشرقي فضال عن
موطنا
ٍ
ً
موسميا ،الذين استبدلوا اآلن بعمال الزراعة السوريين(.)110
عمال الزراعة املهاجرين
نسبة كبيرة من السكان العرب في أضنة ،أدى دو ًرا في تفضيالت السكن تلك بالنسبة إلى
ٍّإن وجود
ٍ
االجئين السوريين .يستضيف ٍّ
حي يشيل باغالر ( ،)Yeşilbağlarعلى سبيل املثال ،أكثر من  10في املئة من
بطالقة مع الالجئين السوريين الذين
الالجئين السوريين في املدينة .مختار أحد األحياء الذي يتحدث العربية
ٍ
يزورون مكتبه ،قالَّ :إن شبكات العائلية املمتدة بين السكان املحليين الذين ينتمي معظمهم إلى شانلي
أورفا ،والسوريين من دير الزور جرى جمعهم في ٍّ
حي يشيل باغالر(.)111
ٍّ
تمثل الحكومة املحلية في املدينة ً
مزيجا من األحزاب السياسية :يدير بلدية املدينة الكبرى حزب الحركة
بلديتي سيحان ويوريغير  ،Seyhan and Yüreğirاللتين تستضيفان ً
معا ً
ٍّ
تقريبا
القومية  ،MHPفي حين َّإن
الالجئين السوريين جميعهم ،يديرهما حزب الشعب الجمهوري  ،CHPوحزب العدالة والتنمية  AKPعلى
التوالي.
َ
ً
انعكاسا للموقف القومي لحزب الحركة القومية ،اعتمدت بلدية املدينة الكبرى مقاربة "تضامن
انتقائي" في تجاوبها مع الالجئين .فهي تعطي األولوية لتقديم خدمات املساعدة إلى الالجئين الذين "لديهم
( )108مقابلة ،غازي عنتاب ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )109ابتداء من تشرين األول /أكتوبر  ،2017تستضيف أضنة ً 164590
الجئا سوريا مسجال بموجب الحماية املوقتة
مخيم إضافي .انظر ،موقع املديرية العامة لشؤون الهجرة DGMM
و 27750في ٍ
()110
اض خصبة ،وحياة مريرة :تقرير تحليل الوضع عن العمال الزراعيين املوسميين السوريين في سهل أضنة"،
"أر ٍ
منشورات ورشة عمل التنمية ،تشرين الثاني /نوفمبر .2016
( )111مقابلة ،أضنة ،تشرين الثاني /أكتوبر .2016
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قربى مشتركة" ،وأبرزهم التركمان القادمون من سورية والعراق( .)112وفي إحدى بيوت الضيافة الصغيرة
ً
التي تديرها البلدية ،يوفرون إقامة موقتة لالجئين عند الضرورة .وينظمون حمالت املعونة من خالل وسائل
مساعدة مالية .من خالل إنشاء
التواصل االجتماعي لالجئين ،الذين يطالبون البلدية بالحصول على
ٍ
الشبكات مع الجمعيات التركمانية في سورية والعراق ،تقوم ً
أيضا بتقديم املساعدات عبر الحدود بالتعاون
ٍّ
مع الهالل األحمر  .KIZILAYويجري تنفيذ هذا النشاط كله من مديرية الصحة والخدمات االجتماعية ألنه
ال توجد مديرية محددة لشؤون الهجرة كما هو الحال في غازي عنتاب .وعندما سألنا عما إذا كان لدى
البلدية ٍّ
تقييدات
خطط إلضفاء الطابع الرسمي عليها ،وتوسيع خدماتها لالجئين ،أشار املسؤولون إلى
أي
ٍ
ٍ
مالية ،وقانونية في ما يتعلق بالبلديات ،وموقفهم السياس ي الحساس بوصفهم ممثلين لحزب معارض" .من
ٍّ
الصعب علينا ْأن ٍّ
ً
نقد َم ٍّ
أساسا من خالل جهدنا
بحاجة إلى التفكير مرتين .إننا
خدمات دائمة ،نحن
أي
ٍ
ٍ
الشخصية نسهم في التجاوب مع الالجئين .ما نحن مهتمون به هو مساعدة هؤالء الناس (الالجئين) لتطبيع
ٌ
بعض من هؤالء األشخاص من داعش ،إنهم إرهابيون .نحن نساعدهم على
حياتهم اليومية .لقد هرب
تنظيم زيجاتهم على سبيل املثال ،كما لو أن حياتهم تستمر كاملعتاد"(.)113

( )112مقابلة ،بلدية أضنة الكبرى ،تشرين الثاني /نوفمبر .2016
( )113مصدر سابق
49

مدرسة سورية في أضنة ،تركيا

تستضيف بلدية منطقة سيحان ،التي يديرها حزب الشعب الجمهوري ،أكثر من  50في املئة من
ُ
ً
وخصوصا في إقامة الشراكات مع املنظمات غير
الالجئين السوريين من تجمع الجئي أضنة ،وتظهر االنفتاح
الحكومية الوطنية ،والدولية في دعم مشروعات سبل العيش .بعد التنفيذ الناجح ملشروع "النقد مقابل
ً
العمل" عام  ،2016وفروا ً
مواطن تركي في حدائق
توظيفا لـ 200 :الجئ سوري و200
حاليا وفي املدى القصير
ٍ
البلدية ،واملساحات الخضراء.

50

ً
ٌ
موقف حيو ٍّي مع الالجئ ،وكونها حذرة تجاه ناخبيها بالنظر إلى َّأن
البلدية حذرة بما يتعلق بالتوازن بين
ٍ
ٌ
منطقة سيحان تعاني أعلى معدالت البطالة في تركيا .رئيس البلدية ،وهو شخصية سياسية محلية
ً
وأصر على َّأن املشروع ينبغي ْأن يشمل ً
َ
َّ
أيضا املجتمع املضيف بدال
تفاوض مع املانحين الدوليين،
معروفة،
ٍّ
مسؤولي البلدية الدهشة ،بسبب وجود
من توفير سبل العيش لالجئين فقط( .)114أثارت الطلبات التي تلقاها
مهندسين ،ومدرس ٍّي اللغة الفرنسية ،ومهندسين معماريين بين طالبي اللجوء السوريين .وبالنسبة إلى
املسؤولين ،فهذا ُّ
يدل على الحاجة امللحة إلى القيام برسم الخرائط املهنية املحلية من أجل توفير فرص
العمل املتاحة للعاطلين عن العمل من ذوي املهارات العالية من الالجئين السوريين(.)115
ً
ً
خصوصا
وفي الوقت نفسه ،تؤدي املحافظة ،واملديرية العامة إلدارة الهجرة املحلية في أضنة دو ًرا نشطا
في حشد الجهات الفاعلة املحلية املعنية بمجال االستجابة لالجئين .مثلما ُيذكر دائما من املنظمات غير
الحكومية الدولية والوطنيةَّ ،
فإن انفتاح هذه املؤسسات العامة يتيح للفاعلين غير الحكوميين العمل
بفاعلية ،وعملية أكبر في تقديم املساعدة إلى الالجئين السوريين(.)116
ٍ
بانتظام من املحافظة سهمت في تطوير آلية التواصل غير الرسمية
َّإن اجتماعات التنسيق التي تعقد
ٍ
بين الجهات الفاعلة املحلية املشاركة في االستجابة لالجئين ،التي تساعد في تقويم الفجوات في الخدمات،
ٍّ
وتقلل الخطر إلى أدنى ٍّ
ممكن من ازدواجية املشروعات املنفذة من مختلف الجهات الفاعلة ،وهي
حد
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ئيسة ً
غالبا ما تواجه في مدن أخرى(). 117
مشكلة ر
ٍ
ٌ
ُّ
ٍّ
تسهل
منظمة محلية غير حكومية َّأن املقاربة اإليجابية للسلطات
ميداني يعمل في
وقد الحظ باحث
ٍ
أيضا التفاعل بين املنظمات غير الحكومية ،والبلديات" :إن السلطات هنا ُت ٍّ
ً
قدر عملنا اإلنساني .ال ضرورة
ٍّ
ْ
اكات مع بلديات أحزاب املعارضة.
ألن نكون قلقين بشأن وصف عملنا بأنه "سياس ي" عندما يكون لدينا شر ٍ
ليس لدينا ٍّ
أي مكاسب ،أو مصالح سياسية ،وهم يفهمون ذلك"(.)118
ً
تقييدا مما هي عليه في غازي عنتابَّ ،
لكنها
على الرغم من ٍّأن الجهات الفاعلة املحلية االقتصادية أكثر
تشترك بفاعلية ً
أيضا أكثر في قضايا الالجئين .كان هناك حوالى  100شركة سورية مسجلة لدى غرفة
ٍ
ٍّ
ٍّ
اجتماعات عدة مع أعضائها السوريين ،وقدمت ً
تقريرا بتقويم
التجارة في نهاية عام  ،2016ونظمت الغرفة
ٍ
الحاجات إلى الوزارات املعنية عام .2015

( )114مقابلة ،بلدية منطقة سيحان ،تموز /يوليو .2017
( )115مصدر سابق.
( )116مقابلة ،أضنة ،كانون الثاني /يناير .2017
( )117مقابلة مع مسؤولي منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ،أضنة ،تشرين األول /أكتوبر .2016
( )118مقابلة ،أضنة ،تشرين األول /أكتوبر .2016
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ٌ
استعداد للدعوة إلى اندماج أو تكامل اجتماعي،
مسؤول من غرفة التجارة ،فهم على
وبحسب ما قال
ٍ
واقتصادي مع الالجئين السوريينَّ ،
ولكن املشكلة الرئيسة تأتي من غياب آفاق مستقبل السوريين في أضنة.
"فهم يريدون ْأن يستثمرون أكثر ،إنهم يريدون شراء املمتلكاتٍّ ،
ولكنهم ال يعرفون ما إذا كانوا سيبقون ً
دائما
ً ً
اكات مع منظمي املشروعات السوريين لهذا السبب.
في أضنة .دوائر العمل املحلية مترددة أيضا في إقامة شر ٍ
ٌ
وهناك حاجة إلى مزيد من الحوافز"(.)119
ً
ً
وفقا لخبير من دائرة التنمية املحليةَّ ،
فإن الهجرة لم تكن تعد قضية متعلقة بالتنمية في منطقة
تشوكوروفا  ،Çukurovaولكن هذا التصور ٍّ
يتغير تدريجا بسبب األعداد املتزايدة من رجال األعمال
ٌ
ٌ
ادة حسنةٍّ ،
ولكنها مدينة كبيرة،
السوريين في والية مرسين املجاورة ملدينة أضنة" .في أضنة ،هناك إر
ناحية أخرى ،هناك
تمتصهم (السوريين) املدينة بسرعة .الفرص واملشكالت غير مرئيتين .ففي مرسين ،من
ٍ
مستثمرون سوريون .لقد أصبحت بيروت الجديدة .ويمكن ْأن يستفيد اقتصاد أضنة ً
أيضا من هذا"(.)120
قامت الدائرة بتمويل كثير من املشروعات املتعلقة بالالجئين التي تنفذها بلدية منطقة سيحان ،واملديرية
ومنظمات محلية غير حكومية في أضنة ومرسين.
العامة إلدارة الهجرة (مرسين)،
ٍ
نسبيا تجاه الالجئين السوريينٍّ .
وعدت وصول السوريين ً
اتخذت بلدية إزمير دو ًرا ً
سلبيا ًّ
أساسا مشكلة
عابرة ،إذ يستخدم السوريين املدينة وسيلة للوصول إلى بحر إيجة ،ومن ثم الوصول إلى أوروباً .
بدءا من
ٍّ
عام  ،2015بدأت الحكومة املركزية التركيز على إزمير ،وليس أقلها الضغط املمارس من االتحاد األوروبي
لوقف حركة األشخاص .في أشهر الصيف من عام  ،2015أوضح املحافظ /الوالي على سبيل املثالٍّ ،أن
ضوابط التنقل ينبغي ْأن تكون من أجل منع الناس من الدخول إلى إزمير(.)121
وبحسب ما قال ٍّ
أحد نواب محافظ /والي إزميرَّ ،
فإن تنفيذ االتفاق بين تركيا ،واالتحاد األوروبي كان له
ٍّ
ٌ
إيجابي في تخفيف عبء تدفقات الهجرة غير النظامية ،والقدرات املفرطة لوحدات إنفاذ القانون(.)122
أثر
ً
قلقة ً
أيضا بخصوص اإلجرام في حي باسمانه  ،Basmaneوهو
وفي الوقت نفسه ،كانت السلطات املحلية
ٌ
حالت محفوفة بالخطر إلى أوروبا.
منطقة في وسط املدينة يتفاوض فيها املهربون مع الالجئين من أجل ر ٍ
ص االتفاق ً
ٍّقل َ
أيضا اآلثار املزدهرة لتهريب املهاجرين في النشاط االقتصادي املحلي لحي باسمانه :املحالت
ً
غة ً
تماما
تبيع سترات النجاة ،والفنادق واملطاعم التي امتألت بالالجئين العابرين في عام  ،2015كانت فار
ً
تقريبا في كانون األول /ديسمبر .2016
وكانت هذه ً
أيضا نقطة تحو ٍل حاسمة بالنسبة إلى الجهات الفاعلة املحلية للبدء في معرفة َّأن السكان
ٍّ
تعليم موقت للطالب السوريين في
السوريين املتبقين في املدينة هناك سيستقرون ،تالها افتتاح أول مركز ٍ
( )119مقابلة ،أضنة ،تشرين الثاني /نوفمبر .2016
( )120مقابلة ،دائرة التنمية في تشوكوروفا ،أضنة ،تشرين الثاني /نوفمبر .2016
( )121ميميش أوغلو وإيلجيت .2017
( )122مقابلة ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
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عام  .)123(2016وقد لحقها بعض الخطوات األخرى ،مثل قرار بلدية املدينة الكبرى لتشمل برنامج مساعدة
األطفال الالجئين السوريين في حليبهم في أوائل عام  2017بعد إظهار مقاومة أمام مطالب املنظمات غير
الحكومية القائمة على الحقوق لسنوات ٍّ
عدة ( .) 124ومع ذلك ،فإن بلدية املدينة ليس لديها ٍّ
أي آليات
خدمات تلبي حاجات الالجئين السوريين مباشرة في كانون األول /ديسمبر .)125(2016
مساعدة أخرى ،أو
ٍ
ٍّ
وفي مستوى بلدية املدينة الكبرى ،فإن حزب الشعب الجمهوري ،املمثل ليسار الوسط ما يزال في موقعه في
إزمير.
في مستوى بلدية املدينة الكبرى ،فإن حزب الشعب الجمهوري ،املمثل ليسار الوسط ما يزال في موقعه
في إزمير.
وكان رده (أو عدم رده) أحد االنتقادات لسياسات حزب العدالة والتنمية الوطنية تجاه الالجئين .يعكس
ميناء لعبور األفغانيين واإليرانيين ،على سبيل املثالَّ ،
تاريخ إزمير الطويل كونها ً
فإن حزب الشعب الجمهوري
عكس املخاوف الشعبية التي تقول َّإن هذا التدفق خلق مصادر لعدم االستقرار املحلي .وكان تركيزه الرئيس
كاف للضغط على
دعم من الحكومة املركزية لتمكين البلديات مثل إزمير
الستيعاب ٍ
ٍ
بالنقد هو عدم وجود ٍ
الخدمات العامة ،مع استخدام قضية الالجئين لتقديم أجندة حزب العدالة والتنمية ،واملصالح السياسية
األجنبية .وصف ممثلين عن املنظمات غير الحكومية املحلية موقف البلدية بما يخص االستجابة لالجئين
و"مسيس ً
ٌ
املحليين على ٍّأنه "عز ٌل ٍّ
جدا"(.)126
ذاتي"
بالنسبة إلى املسؤولين من البلدية ،فالقيود القانونية هي من يعوقهم في تقديم املساعدة املباشرة
دائما ،في رأيهم ،هذا قد ٍّ
لالجئين السوريين .إذا جرى منحهم ً
ً
قانونيا ً
ناحية
يغير الوضع( .)127ومن
وضعا
ٍ
أخرىٍّ ،
فإن بلديات منطقة كاراباغالر وكوناك (حزب الشعب الجمهوري ً
أيضا) ،اللتين تستضيفان ً
معا
حوالى  60في املئة من الالجئين السوريين في إزمير ،يشاركون
بنشاط مع مجتمعات الالجئين .في الواقعٍّ ،إن
ٍ
عبور ملجتمعات
مشاركتهم في سياسات الالجئين تعود إلى أوائل األلفية عندما أصبحت املدينة مركز
ٍ
مساعدة رسمية كانت شبه معدومة(.)128
مهاجرين مختلفين ،وآليات
ٍ

( )123ابتداء من تشرين األول /أكتوبر ،تستضيف إزمير ً 118659
ً
سوريا بموجب الحماية املوقتة .انظر املوقع
الجئا
الرسمي ملديرية إدارة الهجرة DGMM
( )124مقابلة ،بلديان كوناك وكاراباغالر ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
( )125مقابلة ،بلدية إزمير الكبرى ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
( )126مقابالت ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
( )127مقابالت ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
( )128مقابالت ،إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
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بالنسبة إلى االجئين السوريين ،تؤدي فرص العمل ،وعالقات القربى ،والتقارب الثقافي دو ًرا ر ً
ئيسا في
تفضيالتهم السكنية في إزمير( .)129في السنوات املبكرة من األزمة ،استقر السوريون الذين يصلون إلى إزمير
ٌ
موطن ملجتمعات مهاجرين داخلية كبيرة من أصول تركية ،وكردية
بشكل أساس ي في منطقة كاراباغالر ،وهي
ٍ
ً
ً
من املحافظات /الواليات الجنوبية الشرقية .أظهر السكان املحليون تضامنا قويا مع الوافدين الجدد
ً
طريقة أكثر منهجية
مقدمين لهم السكن ،والغذاء ،والحاجات الرئيسة األخرى .من أجل العثور على
ٍ
للتعامل مع املجتمع السوري النامي في املنطقة ،أنشأ مجلس املدينة في بلدية منطقة كاراباغالر مجموعة
اكة مع بلدية منطقة
عمل معنية بالالجئين عام  ،2013إذ تحولت في ما بعد إلى "تجمع الالجئين" في شر ٍ
ٍ
َّ
كوناك .وبصرف النظر عن الدفاع والخدمات االستشارية ،فإن نشاطهم الرئيس هو إقامة دورات اللغة
بدعم من املنظمات غير الحكومية املحلية.
التركية لالجئين ٍ

( )129يلدز ،وأوزغورين" ،2016 ،قيود الحماية املوقتة :الالجئين السوريين خارج املخيمات في إزمير ،تركيا" ،دراسات
جنوب شرق أوروبا والبحر األسود.195-211 :)2( 16 ،
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ً
مقا ًنة بغازي عنتاب ،فقد ْ
بقيت فرص االندماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين السوريين محدودة
ر
منظمات غير حكومية صغيرة ،مثل كابيالر ،وجسور بين الناس ،بحيث
حتى اآلن ،ومساعيها فقط من خالل
ٍ
فرصة للمشاركة في برامج سبل العيش والخدمات املجتمعية .بدأت املنظمات غير
يحصل الالجئون على
ٍ
ً
الحكومية الوطنية ،والدولية بفتح مكاتب لها في إزمير فقط من أواخر عام  ،2015في حين ٍّإنها كانت نشطة
في املناطق الجنوبية ،والجنوبية الشرقية منذ السنوات األولى من األزمة .أسام  ،ASAMعلى سبيل املثال،
تعمل في إزمير منذ عام  ،2014ولديها اآلن مكتبين لخدمات الدعم املتعددة.
ً
وعلى النقيض من أضنة ،وغازي عنتاب ،لم ٍّ
تعد دوائر رجال األعمال في إزمير الالجئين فرصة
استثمارية .في نهاية عام  ،2016لم ْ
يكن هناك بيانات رسمية متاحة لدى غرفة تجارة إزمير حول عدد
الشركات السورية املسجلة لدى الغرفةً .
ووفقا ملمثل عن الغرفةَّ ،
فإن رجال األعمال السوريين ال يستقرون
ٍ
ً
في أزميرٍّ ،
ً
اقتصاديا(.)130
ألنهم ال يتلقون حوافز كافية لالستثمار في املدن املتقدمة

( )130مقابلة ،غرفة تجارة إزمير ،كانون األول /ديسمبر .2016
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الخالصة
ً
لقد قدمت هذه الورقة تحليال مقارًنا للسياسة املحلية للبلدان املضيفة الثالثة الرئيسة لالجئين
اسة ٍّ
سياقات مختلفة في ٍّ
كل من البلدان الثالثة ،ومن ثم فهي ال
أولية في ثالثة
ٍ
السوريين .واعتمدت على در ٍ
ٍ
ً
ٍّ
ُت ٍّ
صورة كاملة عن السياسة املحلية تجاه الالجئين في أنحاء البالد جميعها .ومع ذلك ،فهي ُّ
تدل على أنه
قدم
َّ
بغض النظر عن صنع السياسة في املستوى املحلي والدوليَّ ،
شكل ْت ً
أيضا نتائج
فإن السياسة املحلية
الالجئينَّ .إن السياسات الدولية ،والوطنية ً
غالبا ما تتوسط من خالل النخبة في صنع القرار في مستوى
املحافظات أو البلديات ،على سبيل املثال .وحتى في بلدان مثل تركيا ،واألردن ،حيث السلطة تحتكر ً
نسبيا
ٍ
سياسة الالجئين ،لكن للفاعلين املحلیين دو ٌر في صوغ نتائج اإلدماج.
ٍّ
مجموعتي العوامل التي يبدو َّأنها تفسر االختالف /التباين في السياسات املحلية داخل البلد نفسه،
َّإن
ٌ
تصنيفات واسعة ،والعوامل األكثر
هما العوامل القائمة على الهوية ،تليها العوامل االقتصادية .هذه هي
برو ًزا ضمن هذه الفئات الشاملة ٍّ
تتغير عبر بلدان الحالة .ففي تركيا ،األحزاب السياسية ٌ
أمر مهم ،وفي
لبنان ،مسائل الطائفية؛ وفي األردن ،املسائل القبلية .املصالح ً
أيضا مهمة :عندما يقتنع صناع القرار النخبة
غالبا ما ٍّ
َّأنهم سيفوزون أو سيخسرون من تقديم استجابات واسعة أو تقييديةٍّ ،
فإنهم ً
يعدلون السياسات
ٍ
ٌ
ٌ
والسرديات .وهذه خاصة بالنسبة إلى رؤساء البلديات املحليين .بوضوح ،هذا اإلطار هو تحليل مبسط،
ً
ً
ولكنه ٍّ
ٍّ
وصف بالغ التعقيد فحسب.
يقدم محاولة لتقديم القليل بدال من
ٍ
ويبرز ٌ
عدد من اآلثار ذات الصلة بصانعي السياسات العامة املنخرطين في حماية الالجئين ومساعدتهم،
سواء كانوا يعملون على الصعيد الدولي ،أم الوطني أم املحلي:
يمكن ْأن تكون للسياسات الدولية ٌ
آثار مختلفة في املستوى ما دون الوطني
بطبيعة الحال ،سيكون تأثيرها األساس ٍّي على الصعيد الوطنيْ ،
ولكن تأثيرها املحلي سيتوسط من خالل
الهويات ،واملصالح املحلية .االتفاقات الثنائية الرئيسة التي ظهرت في أوائل عام  ،2016اتفاق األردن،
واتفاق لبنان ،واالتفاق بين االتحاد األوروبي ،وتركيا كان لها آثا ً ا أكثر ً
عمقا على بعض املناطق من تلك
ر
ً
ً
ٍّ
بشكل غير متناسب ،مع رؤية السلطات البلدية لذلك فرصة للحد من
البلدان .في تركيا ،كانت إزمير متأثرة
ٍ
بشكل غير متناسب من املعاهدة
املرور العابر .في األردن ،في بعض املناطق ،مثل سحاب فقد استفادت
ٍ
األردنية .وفي لبنان ،فقد تلقى وادي البقاع ً
كثيرا من املساعدة املتعلقة بمعاهدة لبنان.
مسائل القدرة على التحليل السياس ي /القدرة على التحليل السياس ي أمر مهم
تعاملت املنظمات اإلنسانية ،مثل مفوضية شؤون الالجئين مع بعض املجاالت األكاديمية مثل
َ
كمجاالت "تقنية" أو "خبرة" ،ولكن ناد ًرا ما كان ُينظر إلى العلوم السياسية بهذه
القانون ،واالقتصاد
ٍ
آليات سببية يمكن من خاللها االستفادة
الطريقة .ومع ذلك ،فالتحليل السياس ٍّي الدقيق قد يكشف عن ٍ
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بشكل خارجي من ٍّ
عملية عالية الدقة ،يمكن من خالل املسارات السببية ،فهم توسط
تغير السياسة .مع
ٍ
ٍ
ً
ٍّ
ْ
بشكل أفضل ،ومن املحتمل أن تقدم إمكانية أكبر للتنبؤ من حيث النتائج .من
التدخل السياس ي الخارجي
ٍ
واستيعاب لدور الحراس الرئيسين ،وأصحاب الفيتو من الفاعلين ،وعالقات السلطة املحلية،
فهم
ٍ
دون ٍ
فمن املحتمل أن نحصل على نتائج غير متوقعة أو ً
فرصا ضائعة.
السلطات البلدية هي الجهات الفاعلة الرئيسة
نحو متزايد
يعيش اآلن أكثر من نصف الالجئين في العالم في مناطق حضرية ،وقد جرى االعتراف بها على ٍ
بحيث يمكن للبلديات ْأن تكون
كثير من األحيان،
ٍ
جهات فاعلة متقدمة ،ومؤثرة في االستجابة لالجئين .في ٍ
ً
ً
ٍّ
فروقات في
ألسباب غريبة متعلقة بالشخصية ،يمكنهم ْأن يخلقوا
وأحيانا
فإن رؤساء البلديات خاصة،
ٍ
ٍ
سياسات الالجئين .من زحلة في لبنان ،إلى سحاب في األردن ،إلى غازي عنتاب في تركيا ،رؤساء البلديات التي
استجابات متقدمة تجاه الالجئين املحليين .إضافة إلى ذلك،
أجرينا معهم مقابالت ،كانوا مهمين لتشجيع
ٍ
ينبغي ٍّ
عد الحكومات الوطنية شركاء مهمين بالنسبة إلى املجتمع الدولي.
االستفادة من الفرص
االعتراف بالسياسة املحلية ش يء ،والتأثير فيها هو ش ٌيء آخر .سؤال ٌ
مهم ينشأ من تحليلنا هو ما إذا
كان ،وإلى أي مدى ،ينبغي على صانعي السياسات الدولية ْأن يسعون لتغيير الديناميات السياسية املحلية؟
ٌ
ويبدو َّأن ُبنى الحوافز في املستوى املحلي ،من حيث الدعم املالي املباشر للبلديات واملحافظات مهمة
ً
ُ
استر ً
اتيجيا ،ويمكن ْأن تحدث فروقا .وفي الوقت نفسه ،القصة التي تظهر من سحاب ،وغازي عنتاب،
وأضنة تؤكد َّأن الجهات الفاعلة املحلية التجارية ،وحتى الغرف التجارية يمكن ْأن تكون ً
أيضا وسطاء
رئيسين للتأثير في السياسة املحلية ،سواء من خالل االستثمار أم مجموعات الضغط.

رؤية ما وراء القيود
في أنحاء العالم كلها ،تبدو كثير من البلدان املستضيفة الرئيسة لالجئين شديدة التقييد .مع
ً
سردية للتهديد أو الخوف أو اإلقصاء .قد ٍّ
استثناءات ملحوظة ،إذ ٍّ
تشدد الدول
تقدم الحكومات املركزية
ٍ
لتحديات في مستوى األمن ،وتكاليف تطوير االستضافة وسيلة لالستفادة من الدعم الدولي.
التي تتعرض
ٍ
وهذا يمكن ْأن يقود صناع السياسة الدولية إلى استنتاج َّأن هناك ٌ
عدد قليل من فرص املشاركة .ومع ذلك،
ٍ
ٍّ
ْ
يقترح تحليلنا على صانعي السياسات ومنظمات الدفاع بأنه يجب أن ننظر إلى أبعد من خطاب العواصم،
جهات فاعلة ٍّ
محلية تقدمية.
ونبحث عن التشارك مع
ٍ
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